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!!! – Há muitas pessoas que andam
em busca de bênçãos, “sinais e maravilhas”, sem demonstrar
nenhum interesse pelos ensinamentos do Senhor Jesus nas
Sagradas Escrituras. Tais pessoas estão equivocadas. A presença
e o poder de Cristo estão na sua Palavra. Por isso, precisamos
buscar a presença e o poder de Deus através do estudo diligente
da Bíblia Sagrada, e não em supostas e enganosas “experiências
espirituais”.

Heloísa Helena - 3243-7128

NOTÍCIAS DA SAF – Dia 09.07.11 – Festança do milho –
Convidamos os membros desta Igreja para irem degustar as
mais variadas e deliciosas comidas de milho, além de se
divertirem com brincadeiras engraçadas e sadias. Não percam!
A partir das 16:30h. no Colégio Ebenézer.

QUINTA

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

ANIVERSARIANTES – Dia 03 – Glória Stéfanny Santana de
Vasconcelos (8734-8327). Que Deus a abençoe.

Nossa Conta

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.

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).
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NOSSAS
ATIVIDADES
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.

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

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183

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).

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

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 SANTA CEIA DO SENHOR
Mateus 26:26-30
Queridos, hoje celebramos a Santa Ceia, e convém relembrar alguns
ensinamentos a esse respeito. A Ceia do Senhor, diferentemente do que
muitos ensinam, não é um sacrifício, não há nenhuma oferenda ou coisa
parecida, a não ser nossas orações, louvores e ações de graças. Não há
nada misterioso na Ceia do Senhor. Jesus a instituiu e ordenou que a
praticássemos como um memorial contínuo do sacrifício da sua morte até
que ele volte, e por isso, é um meio de graça àqueles que dela participam,
com fé. Os benefícios que ela concede são espirituais e não físicos.
Portanto, o mero ato formal de comer o pão e beber o vinho será
completamente inútil, a menos que seja feito com um reto coração. A
finalidade da Santa Ceia é fazer-nos lembrar mediante elementos visíveis
e tangíveis como o pão e o vinho, que o oferecimento do corpo e sangue
de Cristo por nós, na cruz, é o único meio de expiação dos nossos
pecados. Por conseguinte, o seu propósito é ajudar nossa fé tão pequena,
para que tenhamos um relacionamento mais próximo com o nosso
Senhor, que deu a sua vida por nós. Participando da Ceia com esse
entendimento, o nosso arrependimento será mais profundo, ao
relembrarmos que os nossos pecados foram a causa do sacrifício de
Cristo. A nossa fé será fortalecida, nossa esperança avivada e o nosso
amor aumentado, aproximando-nos mais e mais de Jesus Cristo. A fim
de que ninguém se ache indigno de participar da Ceia do Senhor, convém
lembrar que os homens aos quais o Senhor Jesus serviu a primeira ceia
não eram diferentes de nós. Eram homens escolhidos pessoalmente por
Cristo, que o amavam e diziam estar dispostos a dar a vida por ele. No
entanto, algumas horas depois, todos o abandonaram, já que, assim como
nós, eram igualmente fracos e pecadores. O Senhor conhecia o seu
verdadeiro caráter, e mesmo assim, não lhes negou a participação na
Ceia. Esta atitude de Cristo nos ensina que não devemos exigir grande
conhecimento, nem grande vigor espiritual para poder participar da Santa
Ceia. O que precisamos saber é: estamos realmente ressentidos dos
nossos pecados? Nós realmente amamos a Cristo? Nós temos o desejo
sincero de servi-lo? Se as respostas forem positivas, todos nós que fomos
batizados e fizemos nossa profissão de fé, podemos participar da Ceia do
Senhor com a dignidade que ele nos conferiu. Refletindo nestas palavras,
que cada um examine-se a si próprio, e participe da Ceia do Senhor, de
forma inteligente e humilde, com fé no coração, sentindo a necessidade
de Jesus Cristo em sua vida, e desejando realmente viver uma vida de
santidade, para louvor da glória de Deus Pai. Amém.
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 135:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – “Ó Rei Sublime”.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 269 NC – “Pureza no Sangue de Cristo”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 135:1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Aleluia! Louvai o nome do Senhor; louvai-o servos do Senhor,
2 – vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus.
3 – Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é
agradável.
____________________________________________________________________
Efésios 2:13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo
sangue de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da
separação que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos
dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo
por ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que
estavam perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da
família de Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 16 do Breve Catecismo – Todo gênero humano caiu na primeira
transgressão de adão?
Resposta: Visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua
posteridade, todo o gênero humano, que dele procede por geração ordinária, pecou nele
e caiu com ele na sua primeira transgressão.

HINOS LITÚRGICOS

HINOS LITÚRGUCOS

19 NC - Ó REI SUBLIME

269 NC – PUREZA NO SANGUE DE CRISTO

Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!

Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu;
Seja bendito o seu sangue
Que por nós, pecadores, verteu.
Eis que no sangue lavados.
E tendo puro o coração,
Os pecadores remidos
Por Jesus têm com Deus comunhão.

Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!
222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor!
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

Alvo mais que a neve,
Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve eu estou.
Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto ele amou!
Eis nessas chagas pureza
Para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve
O teu sangue transforma, Senhor.
Se as faltas nós confessarmos
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas;
Purificas também, ó Jesus
Lavas de todo pecado,
Que maravilha de amor!
Pois que mais alvo que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor.

Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir.
Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para
a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. (Jo. 10:17,18).

