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).

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
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Indivíduos que dizem ter sido
chamados por Deus para serem pastores e pregadores da
Palavra, mas que não buscam diligentemente capacitar-se para
o ofício, permanecendo ignorantes e sem qualquer instrução, só
demonstram que são pretensiosos, ou fanáticos que agem
movidos por um espírito demoníaco. São falsos pastores e
falsos mestres.
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 – Convocamos os membros
comungantes para uma Assembleia Extraordinária no domingo,
dia 11/12/11, às 9:00h, ocasião em que 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.
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
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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

ANIVERSARIANTES – Dia 14 – José Isidro Formiga
(3224-2226), Waldner Maia Padilha (3247-2259); Dia 25 –
Daniel Ferreira da Silva (3245-1643); Dia 30 – Santiago
Gomes Nascimento Filho (8761-1678). Deus abençoe os seus
santos.

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.

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!

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

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

COMO ENCONTRAR OS ELEITOS
“Não temas; pelo contrário, fala e não te cales; porquanto eu estou
contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta
cidade” (At 18:9-10).
Queridos, observem esta devocional que recebemos por e-mail, e
reproduzimos em partes. O autor é Kenneth D. Johns, cujo ministério
desconhecemos, mas chamou-nos atenção a identificação com a nossa
concepção bíblica de que evangelizar é simplesmente viver em santidade
de vida. Com freqüência, ouvimos a acusação de que a doutrina da
eleição sufoca o espírito de evangelismo. Reivindica-se que essa
doutrina paralisou algumas igrejas ou departamentos missionários em
seu alcance evangelístico. Eles disseram: "Não é nossa tarefa salvar os
pagãos; quando Deus estiver pronto para salvar os eleitos, Ele o fará
por Si mesmo." Por isso, assentaram-se e nada fizeram. (...). Presume-se
que a letargia de tais homens é causada por sua crença na eleição. Mas
será que isso é verdade? (...). Será que homens bons às vezes não fazem
uso errôneo de uma doutrina correta? (...). Os eleitos estão em nossas
comunidades. Podemos encontrá-los à medida que oramos e confiamos
na orientação do Espírito e na capacidade da Providência. Um
incrédulo haverá de se mudar, para morar ao lado de um verdadeiro
cristão, e encontrará a vida. Uma mudança em nossos compromissos de
trabalho, em uma loja, colocará uma alma "vazia" ao lado de uma alma
"plena". Após algum tempo, ambas estarão plenas. Uma conversa casual
no cabeleireiro resultará em uma alma sedenta encontrando água viva.
Inconsciente do poder que o controla, um orientador pedagógico do 2º
grau colocará uma jovem perdida em uma classe onde ela se assentará
ao lado de uma cristã piedosa. Através da amiga cristã, a jovem perdida
encontrará o Grande Amigo. Estas são coincidências? A fé declara:
"Não". O Pai está atraindo a Si mesmo aqueles a quem escolheu. Uma
parcela de júbilo é prometida àqueles que oram e dependem do Espírito.
Portanto, os eleitos em nossa comunidade serão encontrados. Como se
pode ver, não é nossa função procurar os eleitos. Deus sabe
perfeitamente onde eles estão: nas cidades, nas ruas, nas casas, nos
apartamentos, nas escolas e universidades, nos empregos, onde nós
também estamos. É Deus mesmo quem os põe em contato conosco, para
que eles conheçam a glória do evangelho de Cristo através de nossas
vidas de santidade. De acordo com a Bíblia, este é o papel da Igreja na
evangelização; esta é a pregação que se espera dos membros da Igreja,
para alcançar os eleitos que serão acrescentados por Deus (At 2:42-47).
A missão de pregar, no sentido do termo como o conhecemos, é para
pastores, mestres e evangelistas, conforme o dom que o Espírito Santo
soberanamente lhes concedeu (Ef 4:11-14).
Pr. Juarez Rodrigues

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

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Isaías 25:1 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – “Ó Rei Sublime”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96:1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – “Vencendo Vem Jesus”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 172 NC – “Chuvas de Bênçãos”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
12. Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Isaías 25:1 (Leitura Uníssona)
1 - Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito
maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.

_______________________________________________________________________
Salmos 96:1-13 (Leitura Alternada)
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 - Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga
os povos com eqüidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os
povos, consoante a sua fidelidade.

HINOS LITÚRGICOS
19 NC - Ó REI SUBLIME
Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!

HINOS LITÚRGUCOS
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

172 NC - CHUVAS DE BÊNÇÃOS
Chuvas de bênçãos teremos
Pelas promessas de Deus;
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Tantas nós já recebemos,
Outras rogamos a Deus.
Chuvas de bênçãos teremos
Que do Senhor nos virão.
Os pecadores indignos
Graças dos céus obterão.

Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

Chuvas de bênçãos teremos
Manda-nos, pois, ó Senhor.
Dá-nos o gozo dos frutos
Dos teus ensinos de amor!

Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.

Chuvas de bênçãos teremos
Chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 36 do Breve Catecismo – Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a
justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem?
Resposta: As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação,
ou delas procedem, são: certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito
Santo, aumento de graça e perseverança nela até ao fim.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt 7:15-16).

