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

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

VOCÊ PRECISA SABER!!! – O pregador que não prega a
Palavra com integridade com receio de ofender os seus
ouvintes, nega a natureza daquele em nome de quem prega e o
caráter da sua Palavra. Como a Palavra fere aqueles que não
são servos de Deus, a nossa igreja, que começou pequena, não
tem crescido em número de membros, e pode até diminuir. Isto
é bom ou ruim? Quem jamais poderia julgar uma obra do
Espírito Santo por números? A nossa responsabilidade é com a
integridade da Palavra. O resultado pertence a Deus, para
louvor da sua glória, e não do pregador.

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 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.

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
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.

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.

QUINTA

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).

SEXTA

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

16:00h– Atendimento
no Gabinete.

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

O TEMOR DO SENHOR
"Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer: Temei aquele que
depois de matar, tem poder para lançar no inferno (Lc 12:5).
Queridos, todo aquele que fizer uma leitura mais atenta das Escrituras
não pode deixar de notar a ênfase dada pelos fieis pregadores sobre os
“perigos do inferno”. João Batista, o último dos profetas, fala aos seus
ouvintes acerca da “ira vindoura”. Ele fala de um “machado posto à
raiz das árvores; toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada
e lançada ao fogo” (Lc 3:9). Sabemos que falar sobre os ”perigos do
inferno” foi ofensivo aos ouvintes de João Batista, como é ofensivo aos
ouvintes de hoje, porque o inferno é algo naturalmente ofensivo à
natureza pecaminosa do homem. Quem tratar desse assunto deve esperar
receber a fama de insensível e rigoroso. Isso se dá porque as pessoas
apreciam mais ouvir coisas que lhes seja agradável, que lhes fale de paz e
não de perigo, mesmo que as circunstâncias evidenciem o perigo. Porém,
como testemunhas do evangelho de Cristo, seguindo o exemplo do
Mestre, não devemos omitir esse assunto. Em seu ensino público, o
Senhor Jesus tratou com freqüência sobre os “perigos do inferno”. Disse
ele: “Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer: temei aquele que,
depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse
deveis temer” (Lc 12:5). Leiam também os textos de Mateus 5:22, 29-30;
18:8-9, e Lucas 16:23). O nosso amado Salvador, que de modo tão
gracioso nos revelou o caminho para o céu, também nos alertou sobre os
“perigos do inferno”. É claro que não devemos ir além daquilo que está
escrito na Bíblia. Porém, não podemos cometer a tolice de querer ser
mais caridosos do que o próprio Cristo, omitindo o perigo para não ser
hostil ou desagradável com as pessoas. Que a verdade de Deus fique
gravada em nossos corações. Não tenhamos o receio de admitir e
anunciar a verdade acerca dos “perigos do inferno”. A cada dia vemos
multidões errando o caminho, perdendo-se nas mais densas trevas,
conduzidos por falsos pastores. Não alertar as pessoas que nos cercam
sobre esse perigo é traí-las; é encorajá-las a permanecerem na iniqüidade
e incentivá-las a agasalhar em seus corações o antigo engano de Satanás:
“É certo que não morrereis” (Gn 3:4). Sem dúvida, o nosso melhor
amigo é Cristo, assim como aqueles que com fidelidade expõem as
Escrituras; aqueles que honestamente nos falam das bênçãos celestiais,
tanto quanto dos “perigos do inferno”; aqueles que nos exortam a
fugirmos da maldição eterna. Naturalmente, não tememos se não formos
avisados de que há um motivo real a temer. É isso que o Senhor Jesus
deixa bem claro aos seus discípulos. Afinal, é ele que tem “as chaves da
morte e do inferno” (Ap. 1:18). Considerem estas coisas, e temam.
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 27 NC – “Um Hino ao Senhor”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:161-176 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – “O Deus Fiel”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica – Presbítero Daniel.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 339 NC – “Dia Feliz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
13. 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 119:161-176 (Leitura Alternada)
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.
163 - Abomino e detesto a mentira; porém amo a tua lei.
164 - Sete vezes no dia, eu te louvo pela justiça dos teus juízos.
165 - Grande paz têm os que amam a tua lei; para eles não há tropeço.
166 - Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos.
167 - A minha alma tem observado os teus testemunhos; eu os amo ardentemente.
168 - Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão
todos os meus caminhos.
169 - Chegue a ti, Senhor, a minha súplica; dá-me entendimento, segundo a tua palavra.
170 - Chegue a minha petição à tua presença; livra-me segundo a tua palavra.
171 - Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos.
172 - A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça.
173 - Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos.
174 - Suspiro, Senhor, por tua salvação; a tua lei é todo o meu prazer.
175 - Viva a minha alma para louvar-te; ajudem-me os teus juízos.
176 - Ando errante como ovelha desgarrada; procura o teu servo, pois não me esqueço dos
teus mandamentos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 29 do Breve Catecismo – Como somos feitos participantes da redenção adquirida
por Cristo?
Resposta: Somos feitos participantes da redenção adquirida por Cristo, pela eficaz aplicação dela
a nós pelo seu Santo Espírito.

HINOS LITÚRGICOS
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!

HINOS LITÚRGUCOS
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.

339 NC – DIA FELIZ
Oh! Dia alegre em que aceitei
Jesus e nele a salvação!
O gozo deste coração
Eu mais e mais publicarei.

E tu, pecador que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor?

Oh!Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti!
Jesus me ensina a vigiar
E, confiado nele, a orar!
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti

32 NC – O DEUS FIEL

Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!

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.

Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

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).

