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

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Nós, os crentes, precisamos
fazer a vontade de Deus, não porque concordamos com ela, e
sim, simplesmente, porque é a vontade de Deus. Lembre-se
que, por natureza, a nossa tendência é sempre discordar do que
contraria a nossa vontade. Por isso, nós, os crentes, precisamos
obedecer a Deus, porque ele é santo, justo e digno; porque
sabemos que foi ele quem nos criou e nos redimiu. Sabemos
que ele nos ama e quer nos conduzir em santidade de vida. Ele
sabe o que é melhor para nós. Precisamos obedecê-lo como
filhos amados, porque ele é Deus, o nosso Pai amado.

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

CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE CULTO – Durante os dois
últimos anos encorajamos os irmãos, lembrando que “em Deus
faremos proezas” (Sl 60:12). Neste mês estaremos iniciando a
nossa construção, e esperamos entregar a casa alugada em
março de 2012, na forma contratual. Para isso, continuamos
reforçando a necessidade de sermos fiéis nesta empreitada,
lembrando o compromisso que assumimos com a nossa Igreja.
Todos devem contribuir de acordo com as suas posses, e uma
possibilidade comum a todos é a oração. Que Deus nos ajude!

Rua Vicente Lucas Borges, 467. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org
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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.

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.

SÁBADO

ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Valderi Cézar (Neto)
(3225-1656); Dia 06 – Lúcia Oliveira (3512-4882); Dia 07 –
Sílvia Borotto (Mãezinha) (3043-8857); Dia 11 – Luiz
Cláudio Araújo(3232-3532); Dia 17 – Bruno Castro (88608701); Dia 19 – Ester Diniz (3245-1843); Dia 21 – Ângela B.
da Silva (9107-3548). Deus abençoe os seus santos.

SEGUNDA

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!

19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
14:30h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

16:00h– Atendimento
no Gabinete.

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

ADORAÇÃO, LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem
abençoado com toda sorte de bênção espiritual” (Ef 1:3).
Queridos, de todo aquele que compreendeu a grandeza da salvação
espera-se a adoração que se manifesta em louvor e ação de graças ao
“Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo”. Não existe prova
mais verdadeira da nossa adoração do que uma límpida torrente de
louvor e ação de graças fluindo de nossas vidas, como no exemplo do
Paulo. É impossível ler a Bíblia sem ver esta realidade na vida dos
verdadeiros filhos de Deus. Os santos e fiéis em Cristo Jesus são
reconhecidos pela santidade e fidelidade; são diferenciados pelo
contentamento e alegria que brota de seus corações independentemente
das circunstâncias. Isso os diferencia do mundo miserável e infeliz. Eles
são exemplo a despeito de toda perseguição que têm que suportar; eles
se distinguem por um espírito de adoração, louvor e ação de graças. São
pessoas que se mostram emocionadas, com um sentimento de paz e de
alegria, por saberem que são cidadãos dos céus. Em toda a história da
Igreja Cristã temos o testemunho da vida devocional dos autênticos
filhos de Deus. No caso específico dos puritanos, vemos que o ponto
máximo de suas vidas era o culto a Deus – a adoração, a oração, o
louvor e ação de graças, em especial no culto dominical. Porventura não
podemos perceber enorme diferença nesse ponto em muitos dos atuais
freqüentadores de igrejas? Não reconhecemos uma grave deficiência e
falta de entendimento quando consideramos esse princípio de vida?
Temos visto júbilo na família de Deus por simplesmente estar na
comunhão dos santos, ou nos entristecemos por saber que muitos trocam
os cultos por entretenimentos mundanos reprováveis, como as novelas?
Temos ouvido o clamor “Bendito Deus”, atribuindo ao Senhor toda
adoração, louvor e ação de graças pelas bênçãos espirituais que temos
recebido como Igreja, ou percebemos claramente que pessoas vêm à
Igreja somente em busca de bênçãos individuais? É isso que diferencia
com precisão o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Deus.
Somente quando nos envolvemos com temor, amor, reverência, louvor e
ação de graças é que realmente adoramos e cultuamos a Deus como
filhos da promessa. O louvor e ação de graças a Deus deve ser o
principal objetivo de nossos atos de culto, como manifestação da nossa
adoração, pelas bênçãos espirituais recebidas, onde quer que estejamos,
em especial no culto congregacional. Espera-se que todo filho de Deus
tenha a verdadeira compreensão da natureza de sua salvação. Isso o
levará ao louvor e ação de graças, em adoração ao “Bendito Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo”. Amém.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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 34:9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – “Morada Feliz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
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 34:9-19 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem
nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu
clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a
memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

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.

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!

HINOS LITÚRGUCOS
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
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.

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

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ

Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!

Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!

No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na
casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou
preparar-vos lugar” (Jo. 14:1-2).

