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!!! – De acordo com a parábola da
videira, os frutos que o Senhor Jesus exige dos ramos, e que ele
mesmo os capacita a produzir, são os diversos aspectos do fruto
do Espírito elencados em Gálatas 5:22-23. Esta é a característica
do cristão que evidencia a sua união com Cristo. A consequência
natural desta união é a nossa união com os irmãos, igualmente
unidos a Cristo, para uma vida de santidade, e para o testemunho
do evangelho de Cristo. Nada menos que isto pode ser chamado
de Igreja, o corpo de Cristo.
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 auxiliá-los
e incentivá-los em casa no estudo do catecismo, e fazer deles
seus parceiros de oração e de estudo da Palavra de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Anny Margareth Oliveira
(3226-6183); Dia 06 – Rebeca Barbosa; Dia 18 – Gelza
Azevedo (8800-2204); Dia 26 – Josias Azevedo (8809-4478);
Dia 30 – Iremar Oliveira (3224-2214); Dia 31 – Iraná Simões
(3247-9998). 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) e Wanda.
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 JUSTO PELOS INJUSTOS
“Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo
pelos injustos, para conduzir-vos a Deus” (1 Pe 3:18).
Queridos, não é sem razão que o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo
excede todo o entendimento (Ef 3:19). De fato, quando lemos nos
evangelhos que o nosso Senhor Jesus foi preso, levado como malfeitor à
presença de juízes ímpios, insultado, maltratado e crucificado por
pecados que ele não cometeu, e sem oferecer nenhuma resistência, temos
de concordar com o apóstolo. Sabemos que se o nosso Senhor Jesus
tivesse desejado, imediatamente seria liberto por anjos (Mt. 26:53). Sem
dúvida, Jesus experimentou voluntariamente intenso sofrimento em lugar
de quem o desprezava. Por isso Paulo diz que o amor de Cristo excede
todo entendimento. Submeter-nos passivamente a maus tratos, quando
nada podemos fazer para evitá-los é uma atitude compreensiva. Sofrer
por quem amamos, por aqueles que, em algum aspecto, são dignos de
nossas afeições é um tipo de sofrimento que podemos entender. No
entanto, ser preso e sofrer voluntariamente em favor de incrédulos,
ímpios, ingratos, que não pediram nem desejam tal coisa, esta é uma
atitude que ultrapassa o entendimento humano. Somente aqueles que
foram justificados podem entender versículos como: “Porque Cristo,
quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios” (Rm
5:6). Ou ainda: “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo
fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores” (Rm
5:8). Ao meditar na paixão e morte de Cristo, jamais nos esqueçamos que
isto constitui a glória de seus sofrimentos: o justo pelos injustos,
voluntariamente, em obediência ao Pai. Jesus foi levado preso e
apresentado diante do tribunal de julgamento do sumo sacerdote, não
porque era incapaz de impedir, mas porque o seu coração estava
determinado a salvar pecadores, sendo punido no lugar deles. Foi para
isto que ele veio (Mt 1:21). Jesus, mesmo sem culpa, tornou-se um
prisioneiro voluntário, para que fôssemos postos em liberdade. “Aquele
que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele,
fôssemos feitos justiça de Deus” (2 Co 5:21). Ele foi voluntariamente
preso e condenado à morte, para que fôssemos absolvidos e declarados
justos. “Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o
justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus” (1 Pe 3:18). A
substituição voluntária de Cristo é uma doutrina que precisa ser ensinada
com clareza, poder e graça. Cristo Jesus sofreu e morreu voluntariamente
em nosso lugar. Ele sabia que viera para ser o nosso substituto e, por
meio dessa santa substituição, adquirir para si um povo santo, zeloso e de
boas obras. Considerem estas coisas.
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 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – “Achei um Bom Amigo”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:33-48 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – “Encorajamento”.
Cânticos Congregacionais.
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

HINOS LITÚRGICOS

HINOS LITÚRGUCOS

113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO

Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.
Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.
Salmos 145:1-2 (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.

____________________________________________________________________

Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!
Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Salmos 119:33-48 (Leitura Alternada)
33 - Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim.
34 - Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei; de todo o coração a cumprirei.
35 - Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo.
36 - Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça.
37 - Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho.
38 - Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem.
39 - Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons.
40 - Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos; vivifica-me por tua justiça.
41 - Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua
promessa.
42 - E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra.
43 - Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos.
44 - Assim, observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre.
45 - E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos.
46 - Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei.
47 - Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo.
48 - Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 21 do Breve Catecismo – Quem é o Redentor dos eleitos de Deus?
Resposta: O único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno
Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas
distintas, e uma só pessoa, para sempre.

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.
209 NC - ENCORAJAMENTO
Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás não podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

269 NC – PUREZA NO SANGUE DE CRISTO

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.
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.

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).

