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!!! – Ninguém tem o direito de crer
que é salvo, a não ser que ande no caminho da obediência e do
serviço consciente e intencional dedicado a Deus. Em 2 Pe 1:311 aprendemos que o progresso na santificação é o único modo
de evidenciar a salvação. Além disso, muitos outros versículos
bíblicos nos asseguram que as pessoas que se dizem crentes,
mas não vivem em santidade, estão enganando a si mesmas, e
caminham para a perdição.

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 13 – Adeilson Barbosa da Silva
(8837-6519); Dia 22 – Luana Fernanda G. do Nascimento.
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); Wanda, e pela plena recuperação do Pr. Juarez.

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

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).

Visitação Domiciliar, à
tarde.

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

SEXTA

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

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

BÊNÇÃOS ESPIRITUAIS
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem
abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais
em Cristo (Ef 1:3).
Queridos, no trecho de Ef 1:3-14, Paulo nos mostra como Deus Pai nos
tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. O apóstolo explica
claramente que estas bênçãos de Deus Pai chegam até nós por meio de
Cristo Jesus, e nos são aplicadas pelo Espírito Santo. É somente pela
ação do Espírito Santo que as bênçãos espirituais em Cristo Jesus passam
a ser realidade na vida dos filhos de Deus Pai. Porém, este é um tema que
o homem natural não está interessado. Por natureza, ele está interessado
apenas em bênçãos materiais – casas, carros, prazeres, negócios diversos,
empreendimentos ou realização profissional. Se falarmos de bênçãos
espirituais, comunhão com Deus, vida em Cristo, vida no Espírito, ele
não terá nenhum interesse nestas coisas, nem verá qualquer benefício
nisso. Sabem por que, irmãos? Porque por natureza, o homem natural
está morto em seus delitos e pecados, e permanecerá nessa condição
enquanto o Espírito Santo não vivificá-lo com o novo nascimento. O ser
humano necessita de mente espiritual para poder desejar as coisas do
Espírito, e é o próprio Deus que lhe dá essa bênção, regenerando-o e
preparando seu coração para receber “toda sorte de bênção espiritual”
em Cristo Jesus. Tudo começa quando o Espírito Santo nos convence do
pecado, fazendo-nos ver a nossa total miséria espiritual. Como já temos
ensinado, a nossa caminhada para o céu começa quando descobrimos que
estamos indo para o inferno. É o Espírito Santo quem nos convence
dessa realidade, e nos mostra o Senhor Jesus, o único que pode nos livrar
de tão grande maldição, pelo desígnio soberano de Deus Pai. Este é o
dom da fé. Somente a partir daí o Espírito Santo continua, de forma
crescente, levando-nos a conhecer o Senhor Jesus Cristo e a sua obra
salvífica em nosso favor. Antes disso, as coisas espirituais nos pareciam
loucura, porque elas só se discernem espiritualmente (1Co 2:14). Agora,
porém, vivificados pelo Espírito Santo, tornamo-nos gratos a Deus Pai
por nos ter escolhido em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para
sermos santos e irrepreensíveis, para estarmos diante dele em amor,
predestinados para a adoção de filhos, para o louvor da glória de Deus;
que pelo sangue de Cristo fomos remidos de todo pecado e selados com
o Espírito Santo da promessa, o penhor de nossa herança eterna. Estas
são as bênçãos espirituais, as bênçãos do Espírito Santo para os filhos de
Deus em Cristo Jesus. Você entende e se alegra com o que estamos
considerando? Então dê graças a Deus e se esforce para andar em
santidade de vida. Amém.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – “Louvor”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:113-128 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – “Morada Feliz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
12. Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
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.

____________________________________________________________________
Salmos 119:113-128 (Leitura Alternada)
113 - Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei.
114 - Tu és o meu refúgio e o meu escudo; na tua palavra, eu espero.
115 - Apartai-vos de mim, malfeitores; quero guardar os mandamentos do meu Deus.
116 - Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva; não permitas que a minha
esperança me envergonhe.
117 - Sustenta-me, e serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos.
118 - Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles.
119 - Rejeitas, como escória, todos os ímpios da terra; por isso, amo os teus testemunhos.
120 - Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos.
121 - Tenho praticado juízo e justiça; não me entregues aos meus opressores.
122 - Sê fiador do teu servo para o bem; não permitas que os soberbos me oprimam.
123 - Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça.
124 - Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos.
125 - Sou teu servo; dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos.
126 - Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada.
127 - Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado.
128 - Por isso, tenho por, em tudo, retos os teus preceitos todos e aborreço todo caminho de
falsidade.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 26 do Breve Catecismo – Como Cristo exerce o ofício de rei?
Resposta: Cristo exerce o ofício de rei sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendonos, reprimindo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos.

HINOS LITÚRGICOS
14 NC - LOUVOR

HINOS LITÚRGUCOS
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!

No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt. 7:15,16).

