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

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Há pessoas que se dizem
crentes, mesmo vivendo totalmente apartadas da Igreja. Elas
estão equivocadas. De acordo com as Escrituras Sagradas,
ninguém está em união com Cristo vivendo à parte da sua
Igreja. A salvação é inclusiva, ou seja, todos os santos
desfrutam de uma união mística com Cristo, formando o seu
corpo, que é a Igreja. É na Igreja que nos fortalecemos no
conhecimento do Senhor, e formamos o que o escritor aos
Hebreus chama de “nuvem de testemunhas”, até aquele dia
em que o Senhor virá buscar os seus eleitos, a sua Igreja.

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!
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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.

RECONCILIAI-VOS JÁ!
“Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por
meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação (2 Co 5:18).
Queridos, a doutrina da reconciliação, embora seja um dos grandes temas
da fé Cristã, é bastante negligenciada. Sabemos que somos por natureza
filhos da ira e inimigos de Deus, e que não possuímos inclinação e amor
natural para com Deus. Como nos ensina o apóstolo Paulo, “o pendor da
carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem
mesmo pode estar” (Rm 8:7). Mas, os que se encontram na posição de
reconciliados com Deus, o Justo Juiz, foram justificados pelo sangue de
Cristo e estão em perfeita paz (Rm 5:1). A questão é: será que a teoria se
confirma na pratica? Estamos reconciliados com os irmãos, e em perfeita
paz? O Senhor Jesus nos ensinou a importância da reconciliação,
comparando-nos ao homem que está a caminho para encontrar-se com
um magistrado juntamente com um adversário por causa de uma questão
ou disputa, descrevendo a atitude correta que devemos seguir:
reconciliar-nos com o adversário (Mt 5:25). Queridos, esta é a nossa
situação. Nós sabemos que a humanidade caminha em direção ao
tribunal de Deus, e que haveremos de comparecer diante do Justo Juiz.
Por isso, precisamos ser diligentes em nos livrar de casos, questões ou
pendências ainda não resolvidas. Temos de buscar reconciliação com o
próximo antes de deixar esta vida secular. Se deixarmos escapar as
oportunidades de reconciliação dadas por Deus, o juízo virá e seremos
encontrados presos em tormentos e angústias do inferno. Certamente este
é o significado da aplicação feita pelo Senhor Jesus. Pela gravidade das
suas palavras podemos perceber a importância que devemos dar a
doutrina da reconciliação. Sem reconciliação com Deus não há paz de
espírito e o fim da nossa jornada será o inferno. Porém, aprouve a Deus
nos reconciliar consigo mesmo. Agora, recebedores de tão grande graça,
reconciliados com Deus, fomos feitos seus embaixadores para a
reconciliação de outras pessoas (2 Co 5:20). Por isso, precisamos viver
em santidade, buscando a reconciliação com o próximo a todo custo,
para que estejamos habilitados a testemunhar o evangelho da salvação. É
isso que aprendemos com o escritor aos Hebreus: “Segui a paz com
todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” (Hb
12:14). Ora, se não temos paz com todos, isto evidencia que não
seguimos em santificação, e não veremos a Deus. Como, então, levar
outros por um caminho que não seguimos? Por isso, havendo casos que
ainda não foram resolvidos, resolva antes do Dia do Juízo. Busque e
experimente a bênção da reconciliação com Deus e com o próximo.
Palavra de Jesus: Bem aventurados os pacificadores, porque são
chamados filhos de Deus (Mt 5:9). 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 92:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 3 NC – “A Igreja em Adoração”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:81-96 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – “Encorajamento”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 27 NC – “Um Hino ao Senhor”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.
____________________________________________________________________
Salmos 119:81-96 (Leitura Alternada)
81 - Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação; porém espero na tua palavra.
82 - Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me
haverás de consolar?
83 - Já me assemelho a um odre na fumaça; contudo, não me esqueço dos teus decretos.
84 - Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me
perseguem?
85 - Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei.
86 - São verdadeiros todos os teus mandamentos; eles me perseguem injustamente; ajuda-me.
87 - Quase deram cabo de mim, na terra; mas eu não deixo os teus preceitos.
88 - Vivifica-me, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca .
89 - Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu.
90 - A tua fidelidade estende-se de geração em geração; fundaste a terra, e ela permanece.
91 - Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje; porque ao teu dispor estão
todas as coisas.
92 - Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia.
93 - Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida.
94 - Sou teu; salva-me, pois eu busco os teus preceitos.
95 - Os ímpios me espreitam para perder-me; mas eu atento para os teus testemunhos.
96 - Tenho visto que toda perfeição tem seu limite; mas o teu mandamento é ilimitado.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 24 do Breve Catecismo – Como Cristo exerce o ofício de profeta?
Resposta: Cristo exerce o ofício de profeta, revelando-nos, pela sua Palavra e pelo seu Espírito, a
vontade de Deus para a nossa salvação.

HINOS LITÚRGICOS
3 NC – A IGREJA EM ADORAÇÃO
Eterno Pai, teu povo congregado,
Humilde entoa o teu louvor aqui!
No dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus tomamos
Com fé singela e reverente amor;
E, como atentos filhos, procuramos
Ciência na Palavra do Senhor.
Jesus! Aos teus benditos pés sentados
Queremos teus conselhos receber,
E sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados
Queremos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do teu vasto amor.
Ensina aos teus, Espírito Divino,
Dissipa as trevas destes corações;
E com a luz do teu celeste ensino,
Vem aclarar as santas instruções.
Aviva em nós as forças da memória,
Pois sempre mais queremos conhecer,
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer. Amém.
209 – ENCORAJAMENTO
Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás no podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

HINOS LITÚRGUCOS
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.
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.

27 NC - UM HINO AO SENHOR
As grutas, as rochas imensas,
Dos mundos o grande esplendor,
Proclamam bem alto, constantes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
Nos céus e no mar e na terra,
Nos bosques, nos prados em flor,
No fragoso alcantil, na amplitude celeste,
Um hino ressoa ao Senhor!
No céu, as estrelas brilhantes,
Dos mares o grande fragor,
E as brisas entoam, ridentes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
As aves alegres, na mata,
Por entre as ramagens em flor,
Exultam em coro, cantando
Um hino ao teu Nome, Senhor!
E tu, pecador que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor?

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.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: : “O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém
quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se
eu falo por mim mesmo” (Jo. 7:16-17).

