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
Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214
========================

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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – As tarefas essenciais da igreja
são: Adorar a Deus, ensinar e edificar os santos através dos
cuidados pastorais e da comunhão, e, por conseqüência,
evangelizar com o seu testemunho de santidade e unidade.
Quando a igreja se desvia das suas tarefas e passa a ser uma casa
de espetáculos, um clube sócio-religioso, um movimento de
protesto, ou mesmo uma entidade de assistência social, ela perde
o seu papel profético e passa a ser uma mera instituição secular,
sem o poder do Espírito Santo para evangelizar.
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).
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.
ANIVERSARIANTES – Dia 05 – Elieudes C. O. Isidro
Gomes (8813-0437); Dia 12 – Edna B. M. Fonseca (32253138; Dia 14 – Antonio M. da Silva; Dia 25 - Gláucia Diniz
Ferreira (3245-1643); Dia 28 - Gláucio M. de Vasconcelos
(8887-7369; - Dia 29 – Kallyane K. da Nóbrega (3244-2163) e
Maria Nina F. Ataíde (3043-8857). Que Deus abençoe os seus
santos.
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!
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

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

QUINTA
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 IMPORTÂNCIA DA COMUNHÃO
Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus
Cristo nosso Senhor (1 Co 1:9).
Queridos, a comunhão é um dos meios de graça que Deus concede aos
seus santos para a edificação mútua, para o fortalecimento das famílias, e
para o crescimento e testemunho da Igreja. Lemos em Atos dos
Apóstolos que a Igreja Primitiva “perseverava na comunhão” (At 2:42),
e era a sua unidade em Cristo que atraía as pessoas que Deus
acrescentava à igreja a cada dia (At 2:47). Um exemplo prático da
importância da comunhão entre os filhos de Deus, e das bênçãos que dela
podem advir, pode-se ver na simples visita de Maria, mãe de Jesus, à sua
parenta Isabel, mãe de João Batista (Lc 1:39-56). O versículo 41 nos
informa que “Isabel ficou possuída do Espírito Santo”. Não é difícil
imaginar que se não houvesse comunhão entre elas, não teria havido a
visita, nem Isabel teria recebido tão maravilhosa graça. De igual modo,
diante da graça extraordinária concedida a Isabel, Maria irrompeu em um
cântico de louvor tão maravilhoso, que poderia não ter sido entoado, se
não houvesse comunhão entre elas. Devemos meditar nestas coisas e
considerar a comunhão dos filhos de Deus como algo indispensável para
nossa sobrevivência e crescimento espiritual. Sabemos que o
desenvolvimento urbano torna cada dia mais difícil a visitação entre
irmãos. Por isso mesmo, precisamos valorizar e otimizar a comunhão na
Igreja. Precisamos estar presentes em todas as reuniões para ouvir a
Palavra de Deus, trocar experiências com os irmãos, estar inteirados e
unidos, falar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental e o mesmo
parecer. Afinal, como ensina o apóstolo Paulo, “nós temos a mente de
Cristo” (1 Co 2:16). Sem dúvida, esta prática reflete uma experiência
bem próxima, como família de Deus que somos aqui na terra, daquela
que, com alegria indizível, desfrutaremos no céu. Por isso, não podemos
compreender a atitude de pessoas que são completamente faltosas em sua
comunhão com os irmãos da fé, “aparecendo” raramente na Igreja. De
igual modo, não compreendemos a atitude daqueles que vêm à Igreja,
mas não compartilham com os outros as maravilhas que Deus tem feito
em suas vidas. Ao término do culto domingueiro, ao que parece,
cumprida a sua “penitência”, saem apressadamente. Irmãos queridos,
precisamos compreender que a comunhão com o Senhor se materializa
na comunhão dos santos. Fomos chamados à comunhão de Jesus, e é
assim que Paulo a estimula: “Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso
Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre
vós divisões; antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição
mental e no mesmo parecer” (1Co. 1:10). Rogo-lhes que considerem a
importância da comunhão.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 33:1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 3 NC – “A Igreja em Adoração”.
Leitura Bíblica Alternada – Mateus 5:3-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – “Encorajamento”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 183 NC – “Benditos Laços”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 33:1-4 (Leitura Uníssona)
1 – Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem louvá-lo.
2 - Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas.
3 - Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo.
4 - Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel.
____________________________________________________________________
Mateus 5:3-12
3 - Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
4 - Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
5 - Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
6 - Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
7 - Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
8 - Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
9 - Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
10 - Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos
céus.
11 - Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos
perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós.
12 - Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim
perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 14 do Breve Catecismo – O que é pecado?
Resposta: Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus,ou qualquer
transgressão desta lei.

HINOS LITÚRGICOS
3 NC – A IGREJA EM ADORAÇÃO
Eterno Pai, teu povo congregado,
Humilde entoa o teu louvor aqui!
No dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus tomamos
Com fé singela e reverente amor;
E, como atentos filhos, procuramos
Ciência na Palavra do Senhor.
Jesus! Aos teus benditos pés sentados
Queremos teus conselhos receber,
E sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados
Queremos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do teu vasto amor.
Ensina aos teus, Espírito Divino,
Dissipa as trevas destes corações;
E com a luz do teu celeste ensino,
Vem aclarar as santas instruções.
Aviva em nós as forças da memória,
Pois sempre mais queremos conhecer,
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer. Amém.

HINOS LITÚRGUCOS
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

183 NC – BENDITOS LAÇOS
Benditos laços são
Os do fraterno amor,
Que assim, em santa comunhão,
Nos unem no Senhor.
Ao mesmo trono, além,
Vão nossas petições;
É mútuo o gozo, e a dor também,
Dos nossos corações.

209 – ENCORAJAMENTO

Aqui tudo é comum:
Tristezas e prazer;
Em Cristo somos todos um:
É este o seu querer.

Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás no podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Se desta santa união
Nos vamos separar,
No céu eterna comunhão
Havemos de gozar.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu
vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus
discípulos: se tiverdes amor uns aos outros” (Jo. 13:34-35).

