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!!! – Não podemos glorificar a Deus
se transformarmos o nosso culto em entretenimento. Não
podemos glorificar a Deus se transformarmos a pregação da
Palavra em mensagens de auto-estima ou de auto-ajuda. Não
podemos glorificar a Deus se acharmos que o nosso
conhecimento e métodos científicos podem substituir o poder do
evangelho para a salvação dos ímpios. Por isso, não nos
deixemos enganar pelas sutilezas do inimigo, que tenta nos
colocar adiante de Deus.
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 PODER DE DEUS NA IGREJA
Atos 17:6b – “Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui”.

Queridos, os irmãos são testemunhas de que durante todo o tempo do nosso
ministério pastoral temos ensinado que a Igreja, para fazer diferença no
mundo, obviamente, tem de ser diferente do mundo; tem de ser contra a
cultura; tem de viver de acordo com os princípios cristãos, para que a sua
pregação tenha poder. De acordo com a Palavra, a mensagem que Deus nos
chamou a pregar não foi designada a fazer pecadores sentirem-se
confortáveis, como parece ser a prática atual em muitas igrejas. O temor do
Senhor é o que deve nos motivar a persuadir os homens, conforme ensina o
apóstolo Paulo, como lemos em 2 Co 5:11 – “E assim, conhecendo o temor
de Deus, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus
...”. Temos alertado aos irmãos para o fato do grande número de pregadores
atuais que temem ofender as pessoas, e por isso, pregam uma mensagem
diluída, psicologizada e sem poder. Por conseqüência, entopem os chamados
“cultos” com atrativos, danças, peças teatrais, “apresentações especiais”, etc,
o que, na realidade, é uma ofensa a Deus. Não encontramos respaldo nas
Escrituras para esse tipo de procedimento. Muito pelo contrário, o que vemos
é o apóstolo Paulo desafiando a Igreja dos Gálatas, inquirindo-os da seguinte
maneira: “Porventura, procuro eu, agora, o favor de homens ou o de Deus?
Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo” (Gl. 1:10). Por essa
mesma razão, ele também afirmou aos crentes Romanos: “Pois não me
envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego” (Rm. 1:16).
Irmãos, ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos percebemos que um sincero
compromisso de glorificar a Deus caracterizou todos os aspectos do
ministério da Igreja Primitiva. Aqueles cristãos não estavam preocupados
com a opinião do mundo, tal como as igrejas parecem estar hoje. Quando os
crentes se reuniam no primeiro dia da semana, não tinham o objetivo de se
divertir, nem de entreter seus vizinhos pagãos. O Ensino, a comunhão, o
partir do pão e a oração constituíam seu programa de culto (At. 2:42).
Seguindo a tendência contemporânea pós-moderna, a maioria das igrejas
ignora as prioridades bíblicas para o culto a Deus, e suas reuniões, em geral,
são estruturadas para atrair e entreter incrédulos, o que é um grande
equívoco. De acordo com as Escrituras, a Igreja deve se reunir para a
adoração, comunhão, edificação e encorajamento mútuo. A ênfase, portanto,
deve ser a comunhão com Deus através da pregação, da oração e da
adoração, não o entretenimento ou qualquer expressão de auto-satisfação
para agradar a quem quer que seja. Não podemos mercadejar, disfarçar,
atenuar, ou tentar tornar o Evangelho agradável aos incrédulos, uma vez que
somente o Evangelho pregado com integridade é o poder de Deus para a
salvação de pecadores. Por isso, rogamos a Deus que nos conceda a graça de
sermos obedientes à sua Palavra, a fim de que sejamos uma Igreja que faz
diferença pelo poder de Deus e para sua glória.

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 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – “Maravilhas Divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – “Vencendo Vem Jesus”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 110-A NC – “Crer e Observar”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas
horas da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
_______________________________________________________________________
Salmos 138:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te
cantarei louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua
misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da
tua boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de
longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos
meus inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor,
dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

HINOS LITÚRGICOS
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.
Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.
147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

HINOS LITÚRGUCOS
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!
110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.
Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus pecados privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 18 do Breve Catecismo – Em que consiste a pecaminosidade do estado em
que o homem caiu?
Resposta: A pecaminosidade do estado em que o homem caiu consiste na culpa do
primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua
natureza, o que originariamente se chama pecado original, juntamente com todas as
transgressões atuais que procedem desse estado.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim
como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço
(Jo.15:10).

