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!!! – Tudo provém de Deus. As
coisas que o homem possui não têm origem nele mesmo. É Deus
quem distribui todas as coisas conforme a sua vontade. Toda a
criação depende de Deus para subsistir, e nós, os administradores
da criação, somos mordomos desse maravilhoso Deus. Por isso,
não há como um crente não viver com humildade e simplicidade
diante de Deus. Lembremos como ele tem derramado sobre nós a
sua maravilhosa graça para louvor da sua glória. Foi ele quem
nos deu vida, nos criou, e nos concedeu o maior de todos os
dons: a salvação em Cristo Jesus. A ele, pois, toda honra e toda
glória. Amém.
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 – A
revelação do nome do irmão e/ou amigo pelo qual oramos será
no dia 31, último domingo do mês. Continuemos orando.
NOTÍCIAS DA SAF (II) – Dia 30.07.11 – Visita da Secretária
de Espiritualidade da CNSAF’s. Neste dia teremos uma reunião
festiva às 16:00h, pois receberemos com muita honra a Sra.
Quitéria Bazílio de Oliveira, Secretária de Espiritualidade da
Confederação Nacional das SAF’s. Desde já convidamos todas
as sócias para estarem presentes.
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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) e Wanda.

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).

SEXTA

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.

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

A FINALIDADE DO HOMEM
Queridos, a primeira pergunta do Catecismo Maior, um dos nossos
símbolos de fé, é: “Qual o fim supremo e principal do homem?” Eis a
resposta: “O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e
gozá-lo para sempre”. Portanto, nós fomos criados para a glória de
Deus, e a principal maneira de glorificar a Deus é adorá-lo na beleza da
sua santidade. Conforme já temos ensinado aos irmãos, adorar a Deus é
muito mais do que louvar, cantar e orar. Estas são apenas algumas
formas de adorar a Deus, que devem fazer parte de um todo. Adorar a
Deus deve ser um estilo de vida. Devemos viver de forma humilde e
simples, na dependência do Senhor, e tudo quanto fizermos deve ser um
ato de adoração, para a sua glória exclusiva. Afinal, somos a coroa da
criação, e sabemos que todas as coisas foram criadas para a glória de
Deus, glória que é proclamada por toda natureza criada. Observando
elementos da natureza, podemos ver que um simples vaga-lume ou o sol
com a sua potente luz glorificam a Deus com a mesma simplicidade.
Assim como um pequeno ribeiro de águas calmas, a imensidão do mar e
a fúria das suas ondas glorificam a Deus com a mesma simplicidade.
Tanto a brisa suave como a incrível força de um furacão glorificam a
Deus com a mesma simplicidade. Certamente o salmista, inspirado pelo
Espírito Santo, tinha plena consciência de que toda a natureza glorifica a
Deus, quando escreveu o Salmo 19 – “Os céus proclamam a glória de
Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos (...) não há
linguagem, nem há palavras (...), no entanto, por toda a terra se faz
ouvir a sua voz...”. Observem que a Palavra nos afirma que a natureza
cumpre a sua finalidade de glorificar a Deus, e como nós sabemos, isso
é feito naturalmente, simplesmente. Portanto, como somos a coroa da
criação, quero exortá-los, encorajá-los a cumprir nossa finalidade de
glorificar a Deus com a mesma naturalidade e simplicidade das demais
criaturas. Afinal, fomos resgatados da morte, adotados como filhos de
Deus em Cristo Jesus, para louvor da sua glória (Ef. 1:3-14). Como
família de Deus, como Igreja de Cristo glorificamos a Deus quando o
adoramos em espírito e em verdade; glorificamos a Deus quando
amamos ao próximo; glorificamos a Deus quando nos edificamos
mutuamente no culto corporativo; glorificamos a Deus quando
exercitamos os dons que Deus nos deu para esse fim, até que
alcancemos a estatura de Cristo; por fim, glorificamos a Deus quando
testemunhamos de Cristo, levando a sua maravilhosa salvação às
pessoas que não o conhecem. Agindo assim, em obediência pela fé, com
humildade e simplicidade atingiremos o fim supremo e principal para a
qual fomos criados: “glorificar a Deus e gozá-lo para sempre”. 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 145:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 21 NC – “Deus de Abrão”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 16:1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 132 NC – “Vivificação”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 362 NC – “Brilhando por Jesus”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 - Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
3 - Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.
____________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
21 NC - DEUS DE ABRÃO
Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu Senhor
Eterno e poderoso Pai e Deus de amor!
Augusto Jeová que terra e céu criou,
Minha alma o nome exaltará do grande Eu sou.
Ao Deus de Abrão louvai! Eis por mandado seu,
Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu.
O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor,
E Deus por meu quinhão tomei e protetor.
Meu guia Deus será! Seu infinito amor
Feliz em tudo me fará por onde eu for.
Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz,
E dá-me eterna salvação por meu Jesus.
Meu Deus por si jurou, eu nele confiei!
E para o céu que preparou eu subirei.
Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor,
E para sempre engrandecer meu Redentor.

Salmos 119:1-16 (Leitura Alternada)

132 NC - VIVIFICAÇÃO

1 - Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor.
2 - Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração;
3 - não praticam iniqüidade e andam nos seus caminhos.
4 - Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca.
5 - Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos.
6 - Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos.
7 - Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos
juízos.
8 - Cumprirei os teus decretos; não me desampares jamais.
9 - De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua
palavra.
10 - De todo o coração te busquei; não me deixes fugir aos teus mandamentos.
11 - Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.
12 - Bendito és tu, Senhor; ensina-me os teus preceitos.
13 - Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca.
14 - Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
15 - Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito.
16 - Terei prazer nos teus decretos; não me esquecerei da tua palavra.

Tu, que sobre a amarga cruz
Revelaste teu amor,
Tu, que vives, ó Jesus,
Vivifica-nos, Senhor!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 19 do Breve Catecismo – Qual é a miséria do estado em que o homem caiu?
Resposta: Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está
debaixo de sua ira e maldição, e assim ficou sujeito a todas as misérias nesta vida, à própria
morte e às penas do inferno, para sempre.

Vem, oh, vem, Jesus Senhor,
Nossas almas despertar!
Com teu santo e puro amor,
Vem, Senhor, nos inflamar!
Oh, vem! Oh, vem
Nossas almas inflamar!
Eis o mundo tentador
A querer nos atrair,
Sem teu fogo abrasador,
Não podemos resistir.

HINOS LITÚRGUCOS
Quantos que corriam bem,
De ti longe agora vão!
Outros seguem, mas, também,
Sem fervor vivendo estão.
Vem agora consumir
Tudo quanto, ó Salvador,
Quer altivo resistir
Ao teu brando e santo amor.

362 NC - BRILHANDO POR JESUS
Vejo no céu esplendente
Do sol a clara luz!
Quero viver tão somente,
Brilhando por Jesus.
Brilhando, brilhando,
Brilhando qual doce luz!
Brilhando, brilhando,
Brilhando por meu Jesus!
Quero na vida exaltá-lo
Na escola e no estudar.
Quero também imitá-lo
Em casa e no brincar.
Amável com toda a gente,
Assim me quer Jesus!
De rosto alegre e contente
Brilhando como a luz.
O feio e triste pecado,
Ajuda-me a vencer!
Tendo Jesus ao meu lado,
Eu quero aqui viver.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o
mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria” (Jo.
16:20)

