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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Viver uma vida de santidade
que satisfaça às exigências de seguir Jesus, implica viver sob o
Senhorio de um Deus santo, e isso não é nada atraente para os
ímpios, nem é fácil para os crentes. Quem quiser ser um servo
capacitado para fazer a obra do Senhor deve dispor-se, em total
obediência, porque o poder vem no fazer a vontade de Deus.
Nós só temos que obedecer, e experimentar a alegria de viver
sob o poder de Deus.

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).

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

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO

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).

9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

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.

QUINTA

Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil

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).

SEGUNDA
14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

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.

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

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

LIBERDADE PARA OBEDECER
Para a liberdade foi que Cristo vos libertou (Gl 5:1).
Queridos, o comportamento de muitos crentes evidencia que o conceito
de liberdade cristã não é bem compreendido. Há uma grande diferença
entre o conceito de liberdade para o ímpio, e para o crente? O conceito
de liberdade para os ímpios é, na verdade, ter autonomia e independência
absolutas. Para eles ser livre é estar solto para a realização de todos
os seus desejos. O homem natural é apresentado na Bíblia como um
escravo arrastado pelo curso deste mundo de mentalidade anticristã, com
característica e estilo de vida marcado pelo pecado e pelo desejo de
autonomia em relação a Deus. O homem natural busca satisfazer a
vontade da carne e dos pensamentos, desconsiderando Deus e sua lei, em
rebeldia contra as autoridades por ele constituídas. O homem natural é
escravo do mundo, da carne e do diabo (Ef 2:2-3). Para os crentes, a
Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus Cristo nos salvou para a liberdade
(Gl 5:1). Portanto, para os crentes, ser livre significa não ser dominado
pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Ser livre significa libertação do
reino das trevas, dos grilhões de Satanás, e da maldição da lei, que
evidencia o pecado. O conceito cristão de liberdade não está relacionado
ao direito de fazer tudo o que se deseja, mas sim à capacidade de
obedecer a Deus, amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a si
mesmo. Ser livre, enfim, é estar habilitado ao amor e obediência a Deus.
É isso que as Escrituras nos ensinam. No estado natural pós-queda, o
homem escravizado encontra-se impossibilitado de obedecer à lei de
Deus. Ele não consegue cumprir o propósito último de sua existência,
que é viver para glória de Deus. Somente a liberdade cristã pressupõe
libertação das forças malignas que impedem o ser humano de cumprir o
propósito para o qual foi criado. Somente a liberdade cristã torna
possível ao ser humano amar e fazer a vontade de Deus, razão da sua
existência. Portanto, a verdadeira liberdade consiste em fazer a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Observem que fazer a vontade
Deus implica abrir mão da nossa própria vontade. Cristo Jesus nos
libertou para vivermos para Deus (2 Co 5:15). Percebem a grande
diferença entre o conceito cristão e o conceito “mundano” de liberdade?
No conceito do ímpio, liberdade é o direito de fazer o que quiser; é estar
isento de todo e qualquer controle e restrição; é viver sem qualquer
interferência ou limite. No conceito cristão, liberdade é estar livre das
amarras de Satanás, de uma mentalidade mundana e dos prazeres da
carne, para obedecer a Deus, à sua lei, e às autoridades por ele
constituídas; é estar livre para amar a Deus e viver para a sua glória,
manifestando o amor a Deus no amor ao próximo. Qual o conceito de
liberdade que a sua conduta evidencia?
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 95:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:65-80 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – “A Muitas Bênçãos”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 336 NC – “Transformação”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
____________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

Salmos 119:65-80 (Leitura Alternada)
65 - Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra.
66 - Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos.
67 - Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra.
68 - Tu és bom e fazes o bem; ensina-me os teus decretos.
69 - Os soberbos têm forjado mentiras contra mim; não obstante, eu guardo de todo o coração os
teus preceitos.
70 - Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo; mas eu me comprazo na tua lei.
71 - Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
72 - Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata.
73 - As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram; ensina-me para que aprenda os teus mandamentos.
74 - Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado.
75 - Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste.
76 - Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo.
77 - Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva; pois na tua lei está o meu prazer.
78 - Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente; eu, porém,
meditarei nos teus preceitos.
79 - Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos.
80 - Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 23 do Breve Catecismo – Que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor?
Resposta: Cristo, como nosso redentor, exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu
estado de humilhação como no de exaltação.

HINOS LITÚRGUCOS
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

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.

63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS

Cristo me amou e me livrou!
Se da vida as vagas procelosas são,
O seu imenso amor me transformou!
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Foi seu poder, o seu querer!
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, Sim, Cristo, o Salvador, me transformou!
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
Minha vida, todo o ser,
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Quero lhe consagrar!
Recebidas da divina mão!
Ao seu lado vou viver,
Vem dizê-las, todas de uma vez,
O seu amor cantar.
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
A mensagem transmitir
Aos que perdidos são!
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
Venham todos já fruir
É a cruz pesada que tens de levar?
A salvação!
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: : “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama;
e aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a
ele” (Jo. 14:21).

