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 pregador que não prega a
Palavra com integridade com receio de ofender os seus ouvintes,
nega a natureza daquele em nome de quem prega e o caráter da
sua Palavra. Como a Palavra fere aqueles que não são servos de
Deus, a nossa igreja, que começou pequena, não tem crescido em
número de membros. Isto é bom ou ruim? Quem jamais poderia
julgar uma obra do Espírito Santo por números? A nossa
responsabilidade é com a integridade da Palavra. O resultado
pertence a Deus, para louvor da sua glória, e não do pregador.
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).
NOTÍCIAS DA SAF – Dia 20.07.11 – DIA DO AMIGO - Não
perca a oportunidade de orar por um irmão e/ou amigo. No
domingo passado tiramos o nome daqueles por quem devemos
interceder. Portanto, que ninguém perca a oportunidade de
experimentar essa bênção. “Orai uns pelos outros”.
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.
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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.

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

QUARTA

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.

QUINTA

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!

Visitação Domiciliar, à
tarde.

16:00h– Atendimento
no Gabinete.

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

O VALENTE VENCIDO AINDA LUTA
“Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a
armadura em que confiava e divide os despojos (Lc 11:22).
Queridos, neste trecho do evangelho, o Senhor Jesus está falando do
valente bem armado, referindo-se a Satanás. Infelizmente, vemos irmãos
que, de forma paranóica, vivem cercados de demônios, inclusive dentro
da igreja no momento do culto oferecido a Deus. Por outro lado, há os
que vivem como quem não acredita na atividade, no poder e na
existência do diabo. Irmãos, não podemos ignorar os ardis de Satanás.
Afinal. foi o Senhor Jesus quem o definiu como “o valente bem armado”
(Lc 11:21). O poder dessa criatura tem sido comprovado por destruir a
vida de multidões, e temos pleno conhecimento dessa verdade. Ele
investiu contra Adão e Eva, que em desobediência a Deus trouxeram o
pecado ao mundo. Ele tem mantido em escravidão a grande maioria das
pessoas, roubando-lhes a vida abundante que Cristo oferece. Ele é
realmente “o valente bem armado”, o “príncipe desse mundo” (Jo
12:31; 16:11), que não pode ser vencido com estratégias e esforço de
simples humanos pecadores. Como Jesus certa vez ensinou aos seus
discípulos, "esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum"
(Mt 17:21). Aquele que deseja vencer o inimigo das nossas almas deve
utilizar armas espirituais (2 Co 10:4; Ef 6:10-17), sabendo que Satanás
não tem nenhuma dificuldade em utilizar os mais variados e ilícitos
recursos para tentar nos derrotar. Ele conhece as artimanhas de uma
cilada e possui todo tipo de armadilha para nos aprisionar, considerando
as nossas carências e fraquezas. Acerca disso, o Senhor Jesus também
ensina que o coração do homem sem Deus pode ser a casa de Satanás (Lc
11:24). Por isso, que ninguém se engane! Embora estejamos tratando de
um poder vencido, Satanás continua vivo e ativo, atuando “nos filhos da
desobediência” (Ef 2:2), deixando-os mortos em delitos e pecados,
insensíveis em relação à vida e às coisas do Espírito de Deus. Por isso,
não podemos viver como aqueles que não crêem no Julgamento Final e
nos horrores do inferno; aqueles que, sem esperança, não crêem no céu e
nas bênçãos da vida eterna. Prestem atenção, irmãos! A insensibilidade,
irreflexão, negligência e indiferença em relação às coisas espirituais são
sintomas de que o diabo reina na alma de muitas pessoas que se dizem
crentes. Por isso, estejamos atentos às palavras de Jesus que nos exortam
e confortam. Se por um lado Satanás é “o valente bem armado”, o nosso
Senhor Jesus é “mais valente do que ele” e já o derrotou, outorgandonos a sua vitória (1 Co 15:57). Precisamos, pois, resistir ao diabo, e nos
aproximar cada vez mais de Deus, para louvor da sua glória. Amém.
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 113:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – “Louvor”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 147:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 144 NC – “Segurança e Alegria”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
____________________________________________________________________
Salmos 147:1-10 (Leitura Alternada)
1- Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
2 - Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu
viver.
3 - Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
4 - Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios.
5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no
Senhor, seu Deus,
6 - que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua
fidelidade.
7 - Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados.
8 - O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
9 - O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos
ímpios.
10 - O Senhor reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 17 do Breve Catecismo – A que estado a queda reduziu o gênero humano?
Resposta: A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria.

HINOS LITÚRGICOS
14 NC - LOUVOR

HINOS LITÚRGUCOS
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

339 NC – DIA FELIZ
Oh! Dia alegre em que aceitei
Jesus e nele a salvação!
O gozo deste coração
Eu mais e mais publicarei.
Oh!Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti!
Jesus me ensina a vigiar
E, confiado nele, a orar!
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!

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!

Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt. 7:15,16).

