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

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Pregar o evangelho é pregar
todo desígnio de Deus, toda a Escritura, cuja figura central é
Jesus Cristo. Porém, precisamos saber que não há como pregar
sobre Jesus, sem pregar sobre a cruz e a maldição dos nossos
pecados que foram imputados a Jesus sobre a cruz. Por isso,
pregar sobre a cruz é pregar a graça e a justiça de Jesus que nos
foi imputada, Logo, pregar a graça e a justificação é atribuir o
todo da salvação à glória de Deus. Portanto, ao ouvir a
pregação do evangelho, nós, os crentes, devemos responder em
obediência, pela fé, para a glória de Deus.

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).

Dízimos e Ofertas
“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).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

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. 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!
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.
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.
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.
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

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.

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 DIFERENÇA ENTRE CRENTES E “CRENTES”
“Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a
receberam” (Jo 17:8).
Queridos, nós temos insistido em alertar aos irmãos para a fragilidade da
simples afirmação de que se é crente. É tão fácil se declarar crente
quanto pode ser equivocado, já que isso pode ser simples fruto de uma
tradição cultural. Como então perceber a diferença entre crentes e
“crentes”? O Senhor Jesus ensina muito claramente na parábola do joio e
do trigo (Mt 13:24-30). São os frutos que nos mostram quem é crente e
“crente”. Portanto, não se trata de juízo de valor subjetivo; é julgamento
da Palavra de Deus. Observando a oração sacerdotal do Senhor Jesus
podemos ver a origem dos frutos que caracterizam os crentes
verdadeiros: o recebimento e aceitação da palavra do Mestre. É verdade
que, em sua oração, Jesus está falando exclusivamente acerca dos seus
eleitos. Porém, também sabemos que os mesmos ensinamentos foram
transmitidos a multidões que não receberam nem aceitaram a sua
palavra. Percebem a diferença entre os crentes e os “crentes”? A
diferença fundamental está na reação à palavra de Deus, como lhes foi
ministrada. A primeira coisa que nos é dita acerca dos crentes é que eles
recebem a palavra de Deus: “Eu lhes dei as palavras que tu me deste; e
eles a receberam”. O Senhor Jesus traça aqui um contraste entre os seus
discípulos e aqueles que rejeitaram a sua palavra. Lembramos que os
fariseus eram o modelo usado por Jesus para mostrar os “crentes” apenas
por tradição cultural, e eles eram exatamente os pastores de Israel.
Obviamente, nessa condição, provavelmente eles se achavam mais
crentes do que o próprio Jesus, a quem não reconheceram como o Cristo
de Deus. O Senhor Jesus freqüentemente proferia palavras duríssimas,
porém, cheias de graça, mas a reação dos fariseus era sempre contrária ao
recebimento da palavra do Mestre, entendido que recebê-la significa
apropriar-se dela no coração, e obedecê-la incondicionalmente. Esta é
uma característica fundamental que pertence somente aos crentes
verdadeiros. É isso que os diferencia daqueles que apenas se dizem
“crentes”. Contextualizando, os crentes são aqueles que aceitam a
palavra do seu pastor, submetem-se a ela, e não ficam como os “crentes”,
tentando encontrar furos na argumentação bíblica, como sempre faziam
os fariseus com o Senhor Jesus. A relação é exatamente a mesma, já que
o pastor é o expositor da sua palavra de Deus, constituído pelo Espírito
Santo para pastorear a Igreja de Deus (At 20:28). É responsabilidade do
pastor, ensinar, exortar, repreender, disciplinar, encorajar e consolar pela
ministração da Palavra de Deus. Como nos tempos de Jesus, os crentes
aceitam estas coisas; os “crentes”, não. 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 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – “Maravilhas Divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138:1-8 (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 110-A NC – “Crer e Observar”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
____________________________________________________________________
Salmos 138:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei
louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua
misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de
longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus
inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor,
dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 35 do Breve Catecismo – O que é santificação?
Resposta: Santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo
o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e
a viver para a retidão.

HINOS LITÚRGICOS
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.
Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA

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

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

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

Grande prova de amor, comunhão no Senhor

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

Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus pecados privar:
É consolo que não tem igual.

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).

