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!!! – Há pastores e “pastores”,
porque há crentes e “crentes”, ou vice-versa. Segundo os
“pastores”, os “crentes” têm que ser ricos. Se isto fosse
verdade, o profeta João Batista não teria mandado: “Quem tiver
duas túnicas, reparta com quem não tem; e quem tiver comida,
faça o mesmo” (Lc 3:11). Se isso fosse verdade, o Senhor Jesus
não teria mandado: “Vendei os vossos bens e dai esmola” (Lc
12:33). Se isso fosse verdade, o Senhor Jesus não teria dito: “É
mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que
entrar um rico no reino de Deus” (Mc 10:25). Só os insensatos
crêem e seguem os “pastores” da teologia da prosperidade.
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. Que ninguém esqueça 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!
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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.

ELEIÇÃO DE OFICIAIS – Ainda este mês estaremos
escolhendo oficiais para o serviço da Igreja. Pretendemos
eleger um Presbítero para compor o quadro mínimo, e dois
Diáconos, considerando que os Diáconos atuais precisam de
ajuda. Esperamos que pelo menos dois irmãos se disponham a
servir no diaconato. Os nomes já podem ser apresentados.

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.

CRENTES E “CRENTES”
“Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crêem e
tremem” (Tg. 2:19).
Queridos, todos sabem do nosso zelo dos irmãos, e como nos
empenhamos para que vivam em santidade, não apenas de aparência,
mas, cultuando a Deus diariamente em espírito e em verdade. Temos
insistido em mostrar como é fácil viver como “crente”, sem ser crente de
verdade. Tiago sabia disso, conforme se percebe no versículo acima.
Certamente ele sabia do episódio envolvendo Jesus e os demônios, assim
narrado por Marcos: "Achava-se na sinagoga um homem possesso de um
espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: "Que temos nós
contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és: o
Santo de Deus!” (Mc 1: 24). Está claro nas Escrituras que os demônios
crêem em Deus e reconhecem ser Jesus o "Santo de Deus". Eles sabem
do especial relacionamento do Senhor Jesus com Deus Pai, bem como o
seu revestimento de poder pelo Espírito Santo para destruir as forças do
mal. Os demônios são capazes de discernir ser Jesus o "Filho de
Deus” (Lc 4:41). No entanto, podemos afirmar com base nas Escrituras
que esse conhecimento está desprovido da fé salvadora. Por isso, os
demônios são miseráveis criaturas pecaminosas caracterizados pelo ódio
contra Deus, e destinados ao inferno (2Pe 2:4). Isso deve servir de alerta
para todo ser humano que agasalha na mente apenas uma crença
intelectual, sem as obras que caracterizam o fruto do Espírito Santo. Esta
é uma posição perigosa muito comum em todas as épocas. Muitos
conhecem intelectualmente as Escrituras Sagradas e são até capazes de
conversar fluentemente sobre alguns fundamentos da fé, sem que isso
exerça qualquer influência santificadora em suas vidas. Jamais nos
contentemos em apresentar apenas um conhecimento intelectual da
Verdade. Afinal, é possível admitir que há um só Deus, saber que Jesus é
o Santo Filho de Deus, dizer que ele é o Senhor, e mesmo assim, perecer
no inferno. É o Senhor Jesus quem afirma esta verdade: "Nem todo
aquele que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus" (Mt 7:21).
Portanto, examine-se! O seu conhecimento de Deus inclui experiências
de regeneração, arrependimento e santificação? Você tem rejeitado todo
pecado conhecido? O amor a Deus tem motivado você a se aprofundar
no conhecimento da sua Palavra, visando servi-lo de todo coração? O seu
amor a Deus pode ser provado pelo seu amor ao próximo como a você
mesmo? Queridos, o conhecimento de Deus não acompanhado das boas
obras, que são o fruto do Espírito é inútil, servindo apenas para
intensificar a condenação do seu possuidor no Juízo Final. Pensem nisso!
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 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – “Glória e Coroação”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 66:8-20 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – “As Muitas Bênçãos”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 121 NC – “Perfeição”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 - Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
____________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!
Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 34 do Breve Catecismo – O que é adoção?
Resposta: Adoção é um ato livre da graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número
dos filhos de Deus, e temos direito a todos os seus pvivilégios.

Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

121 – PERFEIÇÃO
Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,

Salmos 66:8-20 (Leitura Alternada)
8 - Bendizei, ó povos, o nosso Deus; fazei ouvir a voz do seu louvor;
9 - o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés.
10 - Pois tu, ó Deus, nos provaste; acrisolaste-nos como se acrisola a prata.
11 - Tu nos deixaste cair na armadilha; oprimiste as nossas costas;
12 - fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça; passamos pelo fogo e pela
água; porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso.
13 - Entrarei na tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os meus votos,
14 - que proferiram os meus lábios, e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca.
15 - Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros; imolarei
novilhos com cabritos.
16 - Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha
alma.
17 - A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei.
18 - Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.
19 - Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração.
20 - Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.

HINOS LITÚRGUCOS

63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.

Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,
Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti

Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Dizia a todos: 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).

