LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

VOCÊ PRECISA SABER!!! – As tarefas essenciais da igreja
são: primeiro, adorar a Deus; segundo, ensinar e edificar os
santos através dos cuidados pastorais e da comunhão; terceiro,
como conseqüência natural, evangelizar com o seu testemunho
de santidade e unidade em Cristo. Quando a igreja se desvia
das suas tarefas e passa a ser um clube sócio-religioso, uma
casa de espetáculos, um movimento de protesto, ou mesmo
uma entidade de assistência social, ela perde o seu papel
profético e passa a ser uma mera instituição secular, sem o
poder do Espírito Santo para evangelizar.

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

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 auxiliálos e incentivá-los em casa no estudo do catecismo, e fazer
deles seus parceiros de oração e de estudo da Palavra de Deus.

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

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

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!

Rua Vicente Lucas Borges, 467. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org
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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.

UM PAI CONSCIENTE
Jó 1:1-5
Queridos, como hoje festejamos o Dia dos Pais, mais uma vez,
achamos oportuno convidá-los a uma reflexão, a partir do exemplo de
Jó, a fim de avaliarmos se realmente temos cumprido o papel de pais,
conforme o mandamento do Senhor. Jó é um exemplo de pai que
tinha plena consciência da sua responsabilidade diante de Deus com a
formação dos seus filhos. A leitura do texto acima nos revela que Jó
orava por eles, e cuidava da sua santificação, oferecendo sacrifícios
queimados a Deus – como era a cultura daquela época patriarcal -,
por pecados que eles poderiam ter cometido durante seus períodos
festivos. Como pais cristãos, devemos seguir o exemplo de Jó;
devemos zelar pela formação de um caráter cristão em nossos filhos,
conscientes de que juntamente com a graça que Deus nos concede de
sermos pais, vem a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos os
valores do Reino de Deus. Lembramos aos irmãos que, assim como a
graça de ser pai é intransferível – ninguém pode ser pai em nosso
lugar -, a responsabilidade com a formação cristã de nossos filhos
também é intransferível. Outras pessoas, por mais que se esforcem,
não conseguem desempenhar, a contento, o papel de pai. Por isso, a
exemplo de Jó, não negligenciemos na formação do caráter cristão
em nossos filhos, a fim de que não sejamos achados omissos diante
do nosso Deus. Alertamos aos pais, que o motivo dos maiores danos
na formação do caráter dos nossos filhos é a nossa ausência. De
forma equivocada, quando seguimos o curso de uma vida
secularizada, passamos a maior parte do nosso tempo fora de casa, na
busca frenética por recursos financeiros capazes de proporcionar
melhores condições materiais para os nossos filhos, negando-lhes,
assim, a nossa presença, o referencial e o ensinamento de pai, de
que eles tanto precisam. Pais crentes não podem incorrer neste erro.
Por isso, encorajamos os pais a que invistam todo o tempo possível
para estar com os seus filhos ensinando-lhes os valores cristãos. Os
pais têm de ser o modelo para os seus filhos, vivendo de acordo com
os princípios bíblicos, em obediência pela fé. Esta é a condição para
que tenhamos filhos obedientes e santos, conforme Deus planejou.
Que possamos refletir sobre isso, rogando ao Pai Celeste que nos dê
sabedoria (obediência), para que, como Jó, possamos desempenhar o
nosso papel de pais, de acordo com a vontade soberana do nosso
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 96:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – “Maravilhas Divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:49-64 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 336 NC – “Transformação”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 32 NC – “O Deus Fiel”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 96:1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
____________________________________________________________________
Salmos 119:49-64 (Leitura Alternada)
49 - Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar.
50 - O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica.
51 - Os soberbos zombam continuamente de mim; todavia, não me afasto da tua lei.
52 - Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor.
53 - De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei.
54 - Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação.
55 - Lembro-me, Senhor, do teu nome, durante a noite, e observo a tua lei.
56 - Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos.
57 - O Senhor é a minha porção; eu disse que guardaria as tuas palavras.
58 - Imploro de todo o coração a tua graça; compadece-te de mim, segundo a tua palavra.
59 - Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos.
60 - Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos.
61 - Laços de perversos me enleiam; contudo, não me esqueço da tua lei.
62 - Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos.
63 - Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos.
64 - A terra, Senhor, está cheia da tua bondade; ensina-me os teus decretos.

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.

336 NC - TRANSFORMAÇÃO
Eu, perdido pecador,
Longe do meu Jesus
Me encontrava, sem vigor,
A perecer sem luz.
Meu estado Cristo viu,
Dando-me sua mão,
E salvar-me conseguiu
Da perdição.

HINOS LITÚRGUCOS
Cristo me amou e me livrou!
O seu imenso amor me transformou!
Foi seu poder, o seu querer!
Sim, Cristo, o Salvador, me transformou!
Minha vida, todo o ser,
Quero lhe consagrar!
Ao seu lado vou viver,
O seu amor cantar.
A mensagem transmitir
Aos que perdidos são!
Venham todos já fruir
A salvação!

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 22 do Breve Catecismo – Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem?
Resposta: Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem tomando um verdadeiro corpo e uma alma
racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da virgem Maria, e nascido
dela, sem pecado.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem (Mt. 7:11).

