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!!! – O cristão também passa por
aflições. Porém, esteja certo de que Deus está no comando, e
que ele sabe exatamente o que estamos passando. Esteja certo
de que ele permite todas as coisas para a sua glória, e que ele
mesmo impõe limites segundo a sua vontade. Esteja certo de
que, por vezes, é Deus mesmo quem nos inflige tribulações,
visando à nossa santidade. O conhecimento dessa verdade é a
fé que nos impede que desesperemos durante as aflições. O
nosso Deus soberano está conosco sempre.
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.
ANIVERSARIANTES – Dia 01 - Denyelle Azevedo (88002604); Dia 02 - Selma Matias (3224-2214) e Angelino Santos
(9107-3542); Dia 03 - Heloísa Helena (3243-7128); Dia 08 Irene Estefânia Vasconcelos (8872-9473); Dia 15 - Juarez
Rodrigues (3226-6183); Dia 25 - Maria Valda Brandão (32255178); Dia 27 - Santiago Nascimento (pai); Dia 31 - Janete
dos Santos (3244-9779). Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Santinha, Selma, Sílvia, Valda, Vera (irmã de
Edna); Wanda, e pela plena recuperação do Pr. Juarez.
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.

A FÉ DOS SANTOS
"... exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por
todas foi entregue aos santos” (Jd 3).
Queridos, em muitos contextos a palavra fé é sinônima de conhecimento
de Deus, como no versículo acima. Os irmãos aos quais Judas escreveu
estavam sendo bombardeados com ensinamentos diferentes daqueles que
haviam recebido dos apóstolos. É desse conhecimento ou dessa fé que
Judas está falando, encorajando os irmãos a lutar por ela. O escritor aos
Hebreus também ensina que “sem fé é impossível agradar a Deus” (Hb
11:6), falando de santos do passado que conheciam o Deus das
promessas, que conheciam a promessa da salvação, e creram no que não
viram: o Messias prometido. Portanto, a fé dos santos tem como
principal característica o conhecimento de Deus. Aqueles que têm essa fé
não põem sua confiança em seus próprios esforços. Eles sabem muito
bem que a salvação é resultado do poder e graça de Deus. Os santos de
Deus confiam inteiramente em Deus e na salvação consumada na pessoa
de Jesus Cristo, descansando unicamente nisso. Pela fé, enquanto
conhecimento de Deus, os crentes sabem que não é a fé que salva. Eles
têm o conhecimento de que é por meio da fé em Cristo Jesus que somos
salvos. Nós sabemos que a fé em Cristo Jesus é o instrumento, não a
causa da nossa justificação. Sabemos que a causa da nossa justificação é
a justiça do Senhor Jesus que nos foi imputada pela graça: “Justificados,
pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus
Cristo; por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a
esta graça na qual estamos firmes; e gloriamo-nos na esperança da
glória de Deus” (Rm 5:1-2). Os salvos, por causa da “fé que uma por
todas foi entregue aos santos”, sabem que nascemos em pecado, que
somos rebeldes, filhos da ira, por natureza alheios a Deus, miseráveis e
infelizes, e que a maior necessidade do pecador é a reconciliação com
Deus. Temos conhecimento de que o pecado nos separou de Deus, que a
nossa salvação, assim como a dos santos do passado, consiste em
reconciliação com ele, e que essa reconciliação foi planejada pelo
próprio Deus desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, e
Jesus diz que Abraão sabia disso: “Abraão alegrou-se por ver o meu dia,
viu-o e regozijou-se” (Jo 8:56). Sabemos que a promessa foi cumprida na
plenitude dos tempos pela obra de Jesus Cristo: “Vindo, porém, a
plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho” (Gl 4:4), para nos
reconciliar “consigo mesmo por meio de Cristo” (2Co 5:18). Esta é a “fé
que uma vez por todas foi entregue aos santos”, fé que tem como
principal característica o conhecimento de Deus. Por isso, precisamos
batalhar por ela. Considere estas coisas.
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 113:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – “Louvor”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:145-162 (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 103 NC – “Salvação em Cristo”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
12. Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 – Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.

____________________________________________________________________
Salmos 119:145-162 (Leitura Alternada)
145 - De todo o coração eu te invoco; ouve-me, Senhor observo os teus decretos.
146 - Clamo a ti; salva-me, e guardarei os teus testemunhos.
147 - Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo; na tua palavra, espero confiante.
148 - Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras.
149 - Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade; vivifica-me, segundo os teus juízos.
150 - Aproximam-se de mim os que andam após a maldade; eles se afastam da tua lei.
151 - Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade.
152 - Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre.
153 - Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei.
154 - Defende a minha causa e liberta-me; vivifica-me, segundo a tua promessa.
155 - A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos.
156 - Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias; vivifica-me, segundo os teus juízos.
157 - São muitos os meus perseguidores e os meus adversários; não me desvio, porém, dos teus testemunhos.
158 - Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra.
159 - Considera em como amo os teus preceitos; vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade.
160 - As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos
dura para sempre.

161 - Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra.
162 - Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos.

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.

103 NC – SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.

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

Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.

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!

Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador

GUARDE NO CORAÇÃO
SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 28 do Breve Catecismo – Em que consistiu a exaltação de Cristo?
Resposta: A exaltação de Cristo consistiu em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao
céu e estar sentado à direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no último dia.

Disse Jesus: “Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a
vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de
que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando: que
vos ameis uns aos outros” (Jo. 15:16-17).

