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!!! – O verdadeiro sermão sempre
terá duas finalidades específicas: apresentar o evangelho de
Cristo aos incrédulos, chamando-os ao arrependimento, e
admoestar, exortar, encorajar os eleitos de Deus no sentido de
que abandonem os seus pecados e sigam a Cristo cada vez mais
de perto, até se tornarem semelhantes a ele. Qualquer coisa
diferente disso não passa de mero entretenimento oferecido por
falsos pastores a consumidores de religião.

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 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!

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

FÉ E ARREPENDIMENTO
"Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome; mas o
próprio Jesus não se confiava a eles” (Jo 2:22-23).
Queridos, há vários relatos nos evangelhos dando conta de que muitos
creram em Jesus. No entanto, lemos no início de Atos que havia apenas
cerca de 120 convertidos quando o Espírito Santo desceu. O que isso
significa? Onde estão as multidões que creram no Senhor? Há,
porventura, contradição nas Escrituras? É claro que não! Como podemos
ver nos versículos acima, o Senhor Jesus sabia que não havia conversão
verdadeira nas multidões que o seguiam. Em outras palavras, ele sabia
que ali não havia a experiência do arrependimento, exigência basilar no
seu chamado aos pecadores. Sabemos que o Senhor Jesus pregou a
necessidade do arrependimento para salvação, assim como os apóstolos
também o fizeram. Eles sabiam que se a “fé” não estivesse acompanhada
da experiência do arrependimento não tinha valor salvífico, como foi o
caso daqueles muitos que creram em Jesus, assim como Simão, o mágico
(At 8). Para o perdido pecador ser salvo, segundo o chamado de Jesus e
dos apóstolos, é necessário admitir a sua total depravação, arrepender-se,
crer e desejar o Salvador. Sabemos que Jesus Cristo não veio ao mundo
para abençoar as pessoas boas, mas para salvar os perdidos. Porém, as
Escrituras nos afirmam que ninguém é salvo sem arrepender-se dos seus
pecados. Por isso, “Deus notifica aos homens que todos em toda parte se
arrependam” (At 17:30). Qualquer outro entendimento dessa verdade
bíblica torna insignificante o valor da salvação. Como lemos em Jo
2:22-23, muitos, vendo os sinais, creram, mas Jesus não se confiava a
eles. Por quê? Porque eram “crentes” não-arrependidos que desejavam
tão somente ter de Cristo os milagres acrescentados às suas vidas, sem
nenhuma intenção de mudá-las. Alguma diferença em nossos dias?
Quantos estão nas igrejas apenas em busca de benefícios individuais?
Sabemos que, como nos tempos de Jesus, muitos o buscam com
intenções exclusivamente materialistas, sem nenhum arrependimento. E
como essa prática continua, “pastores” habilidosos na arte de misturar o
erro com a verdade, conduzem multidões de “crentes” iludidos pelo
engano de Satanás, a buscarem a Cristo sem o desejo de uma completa
mudança de vida. Que cada um examine-se e julgue se está na Igreja
apenas em busca de alguma "coisa boa" que possa estar sendo oferecida,
de algum “bem” que possa ser acrescentado à sua vida secular, e não pela
fé genuína que vem acompanhada do arrependimento. Lembrem-se! As
pessoas que verdadeiramente buscam a Cristo vêm arrependidas,
convencidas dos seus pecados, trazidas pelo Espírito Santo em busca de
perdão, justificação e santidade. Considerem estas coisas!
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 21 NC – “Ao Deus de Abrão”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 24:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 198 NC – “Salvação Graciosa”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 146 NC – “Segurança do Crente”.
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
21 NC - DEUS DE ABRÃO
Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu Senhor
Eterno e poderoso Pai e Deus de amor!
Augusto Jeová que terra e céu criou,
Minha alma o nome exaltará do grande Eu sou.
Ao Deus de Abrão louvai! Eis por mandado seu,
Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu.
O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor,
E Deus por meu quinhão tomei e protetor.
Meu guia Deus será! Seu infinito amor
Feliz em tudo me fará por onde eu for.
Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz,
E dá-me eterna salvação por meu Jesus.
Meu Deus por si jurou, eu nele confiei!
E para o céu que preparou eu subirei.
Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor,
E para sempre engrandecer meu Redentor.

Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

146 NC - SEGURANÇA DO CRENTE
Oh! Quão preciosa e rica promessa
De Jesus Cristo, celeste Rei.
Ao que confia na sua graça
Diz ele: “Nunca te deixarei!”

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA

Oh! Não temas! Oh! Não temas!
Pois eu contigo sempre serei.
Oh! Não temas! Oh! Não temas!
Porque eu nunca te deixarei!

Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!

Para remir-te dei o meu sangue.
Vem sem demora, pois te chamei.
Meu, para sempre, tu és agora;
Nunca, sim, nunca te deixarei.

Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!

Inda que indigno foste escolhido,
Jamais vaciles, porque eu te amei,
Quem dos meus braços pode arrancar-te?
Seguro sempre te guardarei!

Salmos 24:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
2 - Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu.
3 - Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
4 - O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem
jura dolosamente.
5 - Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
6 - Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó.
7 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
8 - Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas.
9 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
10 - Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória.

HINOS LITÚRGUCOS

Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 31 do Breve Catecismo – O que é vocação eficaz?
Resposta: Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo de Deus, pela qual, convencendonos de nosso pecado e de nossa miséria, iluminando nossos entendimentos no
conhecimento de Cristo, e renovando nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar
Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça nos evangelhos.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua
cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; quem perder a vida por
minha causa, esse a salvará” (Lc 9:23-24).

