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!!! – O cerne do evangelho é: Nós
somos pecadores que merecem a condenação de Deus. Mas, pela
sua graça, Cristo nos substituiu, morrendo na cruz em nosso
lugar. Por este ato Deus lhe imputou os nossos pecados, e Cristo
levou sobre si a punição da nossa culpa. Pelo mesmo ato Deus
nos imputou a justiça de Cristo, o justo que morreu em lugar dos
injustos. Assim, pelo seu amor, Deus nos adotou como filhos em
Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, para louvor da glória de
Deus Pai. É isso que precisa ser testemunhado aos ímpios.
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, Silvinha, 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.

O AMOR CRISTÃO
Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em
favor dos seus amigos (Jo 15:13).
Queridos, sabemos que muitas pessoas pensam no amor apenas como
um sentimento. Isto se deve ao fato de vivermos em um tempo em que as
pessoas fazem relação direta entre amor e afeições. Embora devamos
considerar que o amor envolve este aspecto, reduzi-lo a um mero
sentimento é um grave erro. Quando a Bíblia fala do amor, está
considerando algo mais do que apenas nutrir afetos por alguém. Amar
nas Escrituras está muito mais relacionado a atitudes do que a
sentimentos. Consideremos apenas alguns versículos: “Deus prova o seu
próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores” (Rm 5:8). “Nisto conhecemos o amor: que
Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa vida pelos irmãos.
Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer
necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o
amor de Deus?” (1 Jo 3:16-17). Nestes versículos podemos ver
claramente que o amor diz respeito a atitudes concretas e não a meras
afeições. O amor não é algo que apenas se sente, e sim, sobretudo, algo
que se faz. Além disso, podemos ver nestes versículos que o amor cristão
está diretamente ligado à nossa salvação. Este é o teste de autenticidade
do amor cristão. Estamos preocupados com a salvação do próximo? O
nosso testemunho de vida, as nossas atitudes evidenciam este amor?
Possuímos neste mundo o maravilhoso recurso da salvação e fechamos o
nosso coração ao próximo? O padrão que devemos seguir é o amor de
Deus, que nos criou e nos recriou por causa deste amor. Portanto, o
cristão reconhece que a vontade de Deus está resumida em amá-lo sobre
todas as coisas e ao próximo como a si mesmo (Mc 12:30-31). Deus é
amor, e quando experimentamos o verdadeiro amor a partir da salvação,
estamos experimentando uma virtude divina que precisa ser
compartilhada com o próximo. Por isso, se alguém diz que conhece a
Deus, necessariamente terá que manifestar esta virtude em direção a
Deus e ao próximo. Você ama a Deus? Você ama o próximo? Como
você tem demonstrado este amor? Saiba que uma vida de santidade é a
forma mais eficaz de demonstrar o amor de Deus que nos salvou, e que
pode salvar aqueles a quem testemunhamos, aqueles que padecem a
necessidade da vida eterna. Lembre-se de que o amor cristão está mais
relacionado a atitudes do que a sentimentos, e que uma vida de santidade
é a atitude que se espera de todos aqueles que desejam compartilhar o
amor cristão com o próximo.
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 95:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – “Trindade Santíssima”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 24:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 9 NC – “Aleluia ao Deus Triúno”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 221 NC – “Um Vaso de Bênção”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
____________________________________________________________________
Salmos 24:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele
habitam.
2 - Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu.
3 - Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
4 - O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem
jura dolosamente.
5 - Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
6 - Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó.
7 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o
Rei da Glória.
8 - Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas.
9 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o
Rei da Glória.
10 - Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 15 do Breve Catecismo – Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros
pais caíram do estado em que foram criados?
Resposta: O seu pecado foi comerem do fruto proibido.

HINOS LITÚRGICOS
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!

HINOS LITÚRGUCOS
Ó Deus Triúno, vem-nos conceder
A plenitude do real poder,
E as nossas almas vem, aqui, reger.
Aleluia! Aleluia!

Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.
Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

221 NC – UM VASO DE BÊNÇÃO
Quero ser um vaso de bênção
Sim, um vaso escolhido de Deus.
Para as novas levar aos perdidos
Boas novas que vêm lá dos céus
Faze-me vaso de bênção, Senhor,
Vaso que leve a mensagem de amor!
Eis-me submisso, e ao teu serviço
Eu me consagro, bendito Senhor!

9 NC – ALELUIA AO DEUS TRIÚNO

Quero ser um vaso de bênção,
Para todos os dias fazer
Os culpados, que vivem nas trevas,
O perdão de Jesus conhecer.

A ti, ó Deus, altíssimo Senhor,
Eterno Pai, supremo Benfeitor,
Teus filhos vêm, alegres, dar louvor.
Aleluia! Aleluia!

Quero ser um vaso de bênção,
Sim, um vaso de bênção sem par,
Anunciando que os crentes em Cristo
Jubilosos no céu hão de entrar

A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
Da graça a fonte, da verdade a luz,
Por teu amor mostrado sobre a cruz,
Aleluia! Aleluia!

Para ser um vaso de bênção
É mister uma vida real,
Uma vida de fé e pureza,
Revestida de amor divinal. Amém.

A ti, ó Deus, Espírito de amor,
De nossas almas santificador.
Mestre divino, bom Consolador,
Aleluia! Aleluia!

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).

