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!!! – Deus nem sempre responde as
nossas orações da forma que esperamos. Fique Atento! Se isto
ocorrer, não permita que seu coração reaja com amargura,
desânimo ou depressão, a ponto de endurecer-se por Deus não
ter respondido como o esperado. Porque ele é soberano sobre
nossas vidas, as respostas às nossas orações vêm de diversas
maneiras, segundo a sua vontade, e a forma como elas vêm não
importa. O importante é que, quando elas vierem, nós as
reconheçamos como vindas de Deus.
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 IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO
“... orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a
perseverança e súplica por todos os santos” (Ef 6:18).
Queridos, certa vez assim falou o profeta Samuel: “Quanto a mim, longe
de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós” (1Sm
12:23). Como podemos ver, deixar de orar em favor dos nossos irmãos é
um pecado contra Deus. Podemos pecar não só com atitudes erradas, mas
também deixando de fazer o que é certo, como ensina Tiago: “Portanto,
aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando”
(Tg 4:17). Todo cristão é exortado a ser “fortalecido no Senhor e na
força do seu poder”, “com toda oração e súplica, orando em todo o
tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e
súplica por todos os santos” (Ef 6:10, 18). Precisamos ter consciência de
que a negligência na prática da oração demonstra desconsideração pela
Palavra de Deus, entristece o Espírito Santo e enfraquece o nosso
espírito. Sigamos o raciocínio: Todos nós sabemos que não é difícil
reservar um tempo para estar com quem amamos. Também não há como
negar que a falta de oração é a constatação de que não reservamos um
tempo para estar com Deus. Portanto, a falta de tempo para estar com
Deus é uma declaração que não o amamos. Considerem, ainda, que a
falta de oração torna a vida espiritual cada vez mais doente, porque a
negligência na prática da oração leva também ao descuido quanto a
outras práticas espirituais. E mais, quando negligenciamos a prática da
oração não crescemos no conhecimento e na graça do nosso Senhor.
Uma relação saudável com Deus inclui tanto o desejo quanto a prática da
oração. Sem o desenvolvimento necessário da comunhão com Cristo
perdemos a consciência da presença de Deus conosco, e nos privamos de
compartilhar os seus sentimentos. Como diz o salmista, “a intimidade do
Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua
aliança” (Sl 25:14). Portanto, quando deixamos de orar, pela falta de
intimidade com Deus, também deixamos de ouvir a sua voz. Prestem
atenção, irmãos! Mesmo que tenhamos sempre uma desculpa,
negligenciar a prática da oração é pecado. Não apenas um pecado contra
o nosso semelhante, mas um pecado direto contra o Senhor Deus. Por
fim, lembrem-se do que todo filho de Deus sabe: Jesus veio a este mundo
para salvar o seu povo eleito (Mt 1:21); ele orou pelos seus discípulos em
particular (Jo 17:6-19), e por nós (Jo 17:20-21); Jesus deixou claro que a
condição de discípulo é evidenciada pela obediência aos seus
mandamentos (Jo 14:15), e foi ele quem ordenou: “vigiai e orai, para
que não entreis em tentação” (Mt 26:41). Se somos seus discípulos,
cumpre-nos obedecê-lo. 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 29:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 79 NC – “Glória ao Salvador”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 25:1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 336 NC – “Transformação”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 105 NC – “A Certeza do Crente”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS LITÚRGICOS
79 NC - GLÓRIA AO SALVADOR
Chegado à cruz do bom Salvador,
Prostrado aos pés do meu Redentor,
Ele atendeu logo ao meu clamor;
Glória ao Salvador!
Glória ao Salvador!
Glória ao Salvador!
Eu sei que Cristo já me salvou;
Glória ao Salvador!
Que maravilha, Jesus me amou!
Tudo de graça me perdoou!
Dos meus grilhões ele me livrou!
Glória ao Salvador!

1 - Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força.
2 - Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade.
______________________________________________________________________

1 - A ti, Senhor, elevo a minha alma.
2 - Deus meu, em ti confio; não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus
inimigos.
3 - Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado; envergonhados serão os
que, sem causa, procedem traiçoeiramente.
4 - Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas.
5 - Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu
espero todo o dia.
6 -Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade.
7 - Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te
de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor.
8 - Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores.
9 - Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho.
10 - Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua
aliança e os seus testemunhos.
11 – Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniqüidade, que é grande.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 33 do Breve Catecismo – O que é justificação?
Resposta: Justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos
pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós
imputada e recebida só pela fé.

Minha vida, todo o ser,
Quero lhe consagrar!
Ao seu lado vou viver,
O seu amor cantar.
A mensagem transmitir
Aos que perdidos são!
Venham todos já fruir
A salvação!

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei porque de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou

Salmos 29:1-2 (Leitura Uníssona)

Salmos 25:1-11 (Leitura Alternada)

HINOS LITÚRGUCOS

336 NC - TRANSFORMAÇÃO
Eu, perdido pecador,
Longe do meu Jesus
Me encontrava, sem vigor,
A perecer sem luz.
Meu estado Cristo viu,
Dando-me sua mão,
E salvar-me conseguiu
Da perdição.

Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.
Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

Cristo me amou e me livrou!
O seu imenso amor me transformou!
Foi seu poder, o seu querer!
Sim, Cristo, o Salvador, me transformou!

Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está
pronto, mas a carne é fraca” (Mt 26:41).

