LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

Diáconos
Antônio Moreira
José Fábio – 3225-8820
Santiago Filho

SAF- Soc. Aux. Feminina

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Ninguém tem o direito de crer
que é salvo, a não ser que ande no caminho da obediência e do
serviço consciente e intencional dedicado a Deus. Em 2 Pe 1:311 aprendemos que o progresso na santificação é o único modo
de evidenciar a salvação. Além disso, muitos outros versículos
bíblicos nos asseguram que as pessoas não-santas que dizem ser
salvas, estão enganando a si mesmas, e caminham para a
perdição.

Heloísa Helena - 3243-7128

========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 467
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

Dízimos
"Trazei todos os dízimos à
casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e
provai-me nisto, diz o Senhor
dos Exércitos....” (Ml. 3.10).

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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NOSSAS
ATIVIDADES

COMPROMISSO E COMPROMETIMENTO – Diante do
compromisso que assumimos com a nossa igreja, encorajamos os
irmãos a que tenhamos o correspondente comprometimento,
indispensável à continuidade da obra para a qual o nosso Senhor
nos comissionou. Lembramos que, entre outras responsabilidades
que assumimos, estamos em plena campanha para construção do
nosso templo. Não tenhamos dúvidas de que “em Deus faremos
proezas” (Sl 60:12).

9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

ATENÇÃO PAIS E MÃES! – A não ser que vocês mesmos
andem no caminho do Senhor, certamente serão negligentes em
conduzir seus filhos a tal caminho. Por isso, pais e mães
crentes, além de trazerem seus filhos à Igreja, devem fazer deles
seus parceiros de oração e de estudo da Palavra de Deus.

QUINTA

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214

Rua Vicente Lucas Borges, 467. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

DOMINGO

Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

ANIVERSARIANTES – Dia 02 - Zenilda D. de Araújo
(3232-3532); Dia 05 – Danielle G. da Silva (8739-8249); Mª
Olímpia S. Padilha (32247-2259); Dia 11 – Tâmara P. de
Azevedo (8894-9009); Dia 19 - Zoraide A. Leite (3225-1665);
Dia 20 - Viviane G. M. de Souza (3244-4945; - Dia 21 –
Márcio M. e Silva (3225-8820); Dia 23 - Vilta M. e Silva
(3225-8820; Dia 30 - Matheus D. de Araújo (3232-3532).
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Pará, Selma, Sílvia, Tiago, Valda, Vera (irmã de
Edna), Wanda, e pela recuperação plena do Pr. Juarez.
OFERTAS – Todos aqueles que ofertarem para a Casa do
Senhor devem observar a instrução bíblica: “Cada um
contribua segundo tiver proposto no coração, não com
tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá com
alegria” (2 Coríntios 9:7).
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja. Desejamos
e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida de todos
vocês. Voltem sempre!

SEGUNDA
14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

19:30h Culto de
Doutria e Oração.

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
14:30h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
Visitação Hospitalar.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

A INVERSÃO DE VALORES
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a
sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? (Mt 16:26).
Queridos, é comum comentarmos sobre a inversão de valores, que o
errado virou certo, que este mundo está de cabeça para baixo, etc., como
se isso fosse algo estranho aos ensinamentos bíblicos, ou como se Deus
tivesse perdido o controle sobre a sua criação. Por isso, o que precisamos
considerar é: Será que a inversão de valores deste mundo nos tem
atingido? Afinal, quais são os nossos valores? O que realmente
consideramos mais importante? As bênçãos espirituais, ou os bens
materiais? Pelo que mais lutamos ou nos empenhamos? Convém lembrar
que a nossa prática nos fornece elementos que nos permitem responder a
estas questões. Riquezas, prazeres, posição social, poder, fama e as
honrarias deste mundo não satisfazem o coração humano. Vemos irmãos
se digladiando por causa de bens materiais, ou em defesa de convicções
pessoais sem nenhuma fundamentação bíblica, como se isso fosse mais
importante do que a unidade da igreja. Nós sabemos que enquanto não
possuímos as coisas que queremos neste mundo, enquanto não impomos
as nossas opiniões sobre os outros, elas nos instigam e nos parecem
indispensáveis. Mas, quando conseguimos o nosso intento, descobrimos
que não nos podem satisfazer plenamente, porque nada disso tem valor
eterno. Por incrível que pareça, são estes os valores pelos quais muitos
ditos crentes lutam. Convido cada um a fazer uma autoanálise. Você tem
agido assim? O que você está fazendo? Você quer ser feliz buscando
satisfação nas coisas temporárias desta vida? Você acha que será feliz
seguindo o curso deste mundo, com mentalidade anticristã, dominado
por desejos e impulsos carnais de um enganoso coração? Queridos, quem
estiver agindo assim está caminhando para a perdição. Pela prática
voluntária do pecado, por obstinada desobediência aos mandamentos de
Deus, aquele que age assim está consumando a sua própria ruína.
Precisamos lembrar que a mais ultrajante humilhação, a mais angustiante
falência financeira, e a mais dolorosa enfermidade física são coisas
difíceis de suportar, mas não são comparadas à perda da alma. Todas as
outras perdas são momentâneas e suportáveis. A perda da alma é eterna.
Significa perder a proteção de Deus Pai, a amável graça de Jesus Cristo,
o eterno consolo do Espírito, o lar celestial e a glória da eternidade. É
sobre isto que Jesus está falando, e uma das verdades fundamentais das
Escrituras que devemos ter em mente, é que o homem será o único
responsabilizado pela sua perdição eterna. Como é doloroso pensar que
muitos estão trocando a vida eterna que Cristo oferece, pelas coisas deste
mundo que lhes podem dar algum prazer temporal. Considerem isto!
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 145:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – “Ao Deus Grandioso”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 16:1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 153 NC – “Amparo Divino”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – “Segurança e Alegria”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 - Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
3 - Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.

____________________________________________________________________
Salmos 16:1-11 (Leitura alternada)
1 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.

2 - Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente.
3 - Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
4 - Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses; não oferecerei as

HINOS LITÚRGICOS
26 NC - AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e Vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!

suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
5 - O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
6 - Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança.
7 - Bendigo o Senhor, que me aconselha; pois até durante a noite o meu coração me ensina.
8 - O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não serei abalado.
9 - Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará seguro.
10 - Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.
11 - Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua

destra, delícias perpetuamente.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 13 do Breve Catecismo – Nossos primeiros pais conservaram-se no
estado em que foram criados?
Resposta: Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria
vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus.

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor!

HINOS LITÚRGUCOS
Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

Teu rosto vendo, nada temerei.
E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, viste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.
Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o
mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria” (Jo.
16:20)

