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!!! – 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.
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!

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

ELEIÇÃO DE OFICIAIS – Convocados que foram os
membros comungantes para uma Assembleia Extraordinária
neste domingo, dia 06/12/11, às 9:00h, 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.

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

SEGUNDA

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.

QUINTA

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
14:30h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

16:00h– Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
Visitação Hospitalar.

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!

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

O CRENTE E AS TRIBULAÇÕES
“Volta-te, Senhor! Até quando? Tem compaixão dos teus servos (Sl
90:13).
Queridos, nesta vida sempre teremos dias maus, teremos de passar por
sofrimentos, e quando tudo estiver chegando ao fim, ainda teremos que
enfrentar a morte. Como enfrentar os dias maus, os sofrimentos
inevitáveis e a morte que é certa? No salmo 90 vemos Moisés clamando
ao Senhor: “Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos
coração sábio. Volta-te, Senhor! Até quando? Tem compaixão dos teus
servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos
de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos
dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a
adversidade” (Sl 90:12-15). Portanto, diante das tribulações, clame a
Deus! Não duvide que diante das lutas, problemas, sofrimentos e até
mesmo na hora da morte, Deus é conosco. Porém, precisamos discernir
as tribulações, os dias maus. Não são poucos os que vivem neste mundo,
sem Deus, mesmo nas igrejas, preocupados com a beleza física, ansiosos
por satisfação, em busca de prazer, diversão, sucesso financeiro, fama e
poder. Temos presenciado todos os dias as adversidades da vida, os
sofrimentos, os acidentes, as doenças e a morte impondo um trágico fim
à vida de muitos, e a reação dos que ficam é o desespero e a amargura.
Vemos com tristeza que a graça, a misericórdia, a bondade, o poder, a
sabedoria e a glória de Deus esvaem-se como o pó entre as nuvens da
murmuração, maldição e queixas: "Onde estava Deus nessa hora?"
Irmãos, o verdadeiro crente que é fiel em sua vocação alimenta o seu
espírito com a Palavra de Deus, e por isso vive o evangelho de nosso
Senhor Jesus Cristo com satisfação. O verdadeiro crente que é fiel em
sua vocação apresenta bom testemunho, demonstrando ao mundo que na
alegria ou em meio ao sofrimento, na escassez ou na fartura, Deus é o
seu bem maior. Ele é melhor que a vida! O crente verdadeiro é mais que
vitorioso sobre os dias maus, sobre os sofrimentos, e se a morte chegar,
ele descansa em paz, “certo que os sofrimentos do tempo presente não
podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós” (Rm 8:18).
Moisés sabia disso, e mais, ele sabia que os anos de adversidades que
Israel vinha suportando era conseqüência dos seus pecados; ele sabia que
aquelas aflições eram para o seu ensino, para que o povo aprendesse a
confiar em Deus, e a obedecê-lo. Observem que Moisés não clama para
que as tribulações cessem. A sua expectativa é que elas tenham sido
suficientes para proporcionar corações sábios, a ponto de eles esperarem
confiantes por anos de júbilo em compensação aos anos de aflição, vistos
como bênção. Precisamos ter esse discernimento, para clamar como
Moisés, e Deus ouvirá o nosso clamor.
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 135:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – “Trindade Santíssima”.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 153 NC – “Amparo Divino”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 334 NC – “A Conversão”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
13. Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 135:1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Aleluia! Louvai o nome do Senhor; louvai-o servos do Senhor,
2 – vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus.
3 – Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é
agradável.
____________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.

E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, vieste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.

334 NC - A CONVERSÃO

Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.
Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!

Efésios 2:13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo
sangue de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da
separação que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por
ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam
perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da
família de Deus.

HINOS LITÚRGUCOS

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor!
Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

Teu rosto vendo, nada temerei.

Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz
Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.
Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 37 do Breve Catecismo – Quais são as bênçãos que os crentes recebem de
Cristo na hora da morte?
Resposta: As almas dos crentes, na hora da morte, são aperfeiçoadas em santidade, e
imediatamente entram na glória; e seus corpos, estando ainda unidos a Cristo, descansam na
sepultura até à ressurreição.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem
pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento,
e o corpo mais do que as vestes” (Lc. 12:22-23).

