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

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Visto que o mesmo Espírito
Santo que inspirou as Escrituras habita em nós, estamos na
posição singular de receber a sua iluminação para interpretá-la.
Porém, para isto, o Espírito Santo não prescinde do estudo
responsável das Escrituras. Pelo contrário, a sua iluminação só
pode ser materializada quando nos dedicamos ao exame
criterioso da Bíblia, sob orientação do pastor, provisão de Deus
para esse ministério. Somente desta maneira o Espírito Santo
nos ajuda a “retirar” das Escrituras as revelações nela contidas,
para a edificação do corpo de Cristo, que é 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 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.

A SEGUNDA VINDA DE JESUS CRISTO
"Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do
Homem" (Mt 24:37).
Queridos, temos falado constantemente que a grande quantidade de
igrejas ditas evangélicas e as multidões que as freqüentam em nossos
dias estão em total desacordo com as Escrituras Sagradas. Com plena
convicção bíblica, não esperamos um mundo convertido quando o nosso
Senhor Jesus voltar. As suas palavras no versículo acima não deixam
nenhuma dúvida de que quando ele voltar o mundo será encontrado nas
mesmas condições dos dias de Noé, tomado pelos mais variados tipos de
prazeres e ocupações. Naqueles dias, quando veio o dilúvio, os homens
estavam comendo, bebendo, negociando, fazendo planos, casando-se e
dando-se em casamento, absorvidos em suas atividades, inteiramente
desatentos às advertências feitas por Noé (Mt 24:38). Não acreditavam
na possibilidade de um dilúvio exterminar as suas “maravilhosas vidas”.
No entanto, de súbito veio o dilúvio, e todos quantos não estavam com
Noé no interior da arca, pereceram (leiam a história de Noé, capítulos 610 do livro de Gênesis). Foi posto um fim na vida de todos, de uma vez e
para sempre, sem arrependimento, sem perdão, despreparados que
estavam para o encontro com Deus. Pois bem, o Senhor Jesus afirma que
assim será também na sua volta. Pelas palavras de Jesus, os dias de Noé
tipificam os dias da sua segunda vinda. Como nos dias de Noé, multidões
serão apanhadas de surpresa: incrédulos, insensatos, sem a graça de
Jesus, sem o amor de Deus Pai, sem a comunhão do Espírito, mundanos
e desqualificados para a vida eterna na “morada dos justos”. Será que
todos os irmãos têm certeza de que não serão encontrados como aqueles
cujo amor esfriou por causa da iniquidade (Mt 24:12)? Convém lembrar
que justos e injustos estão misturados e convivem neste mundo, inclusive
na Igreja, mas isto não será para sempre assim. Muito em breve “um será
tomado, e deixado o outro” (Mt 24:40-41). A volta do Senhor Jesus será
marcada por uma completa divisão. Em um momento, num piscar de
olhos, haverá uma separação, sem tempo de despedida, nem de
arrependimento. Cada um será tomado como estiver: os santos e fiéis em
Cristo serão levados para a glória da vida eterna; os incrédulos e amantes
deste mundo serão deixados para a vergonha e horror da morte eterna.
Quem pode descrever a alegria e felicidade daqueles que estarão
eternamente com Cristo? Quem pode imaginar a tristeza e infelicidade
daqueles que serão lançados no inferno? “Portanto, vigiai, porque não
sabeis em que dia vem o vosso Senhor... ficai também vós apercebidos;
porque, à hora em que não cuidais, o Filho do homem virá” (Mt 24:42,
44). Considerem estas palavras do Senhor Jesus.
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 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 9 NC – “Aleluia ao Deus Triúno”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 19:7-14 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 339 NC – “Dia Feliz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 153 NC – “Amparo Divino”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.
______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
9 NC – ALELUIA AO DEUS TRIÚNO
A ti, ó Deus, altíssimo Senhor,
Eterno Pai, supremo Benfeitor,
Teus filhos vêm, alegres, dar louvor.
Aleluia! Aleluia!
A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
Da graça a fonte, da verdade a luz,
Por teu amor mostrado sobre a cruz,
Aleluia! Aleluia!

Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!
Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

A ti, ó Deus, Espírito de amor,
De nossas almas santificador.
Mestre divino, bom Consolador,
Aleluia! Aleluia!
Ó Deus Triúno, vem-nos conceder
A plenitude do real poder,
E as nossas almas vem, aqui, reger.
Aleluia! Aleluia!

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor!
Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!

Salmos 19:7-14 (Leitura Alternada)
7 - A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria
aos símplices.
8 - Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e
ilumina os olhos.
9 - O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre; os juízos do Senhor são
verdadeiros e todos igualmente, justos.
10 - São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do
que o mel e o destilar dos favos.
11 - Além disso, por eles se admoesta o teu servo; em os guardar, há grande recompensa.
12 - Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
13 - Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine; então, serei
irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão.
14 - As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua
presença, Senhor, rocha minha e redentor meu!

HINOS LITÚRGUCOS

Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

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

E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, viste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 32 do Breve Catecismo – De que bênçãos participam, nesta vida, aqueles que
são eficazmente chamados?
Resposta: Aqueles que são eficazmente chamados participam, nesta vida, da justificação,
adoção e santificação, e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas
procedem.

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).

