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

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214
Luiz Cláudio Araújo – 3232-3532

Diáconos
Antônio Moreira
José Fábio – 3225-8820
Santiago Filho – 8761-1678

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!!! – A maior evidência de que
fomos alcançados pela obra redentora de Cristo é a nossa
obediência, a abdicação da nossa vontade para cumprir os seus
mandamentos. E mais, não podemos esquecer que só podemos
andar em obediência à sua vontade, exatamente porque a sua
obra redentora nos alcançou. Toda honra, toda glória e todo
louvor sejam dados ao nosso 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!
OFERTA ALÇADA – Lembramos aos irmãos que no final do
ano temos a oportunidade de ofertar, em gratidão por todas as
bênçãos recebidas, especialmente neste ano em que, pela graça
de Deus, iniciamos a construção do nosso templo.
REUNIÃO DO PRESBITÉRIO – Comunicamos o
recebimento da convocação para a reunião ordinária do
Presbitério da Paraíba. Pastores e presbíteros representantes de
suas igrejas estarão reunidos nos dias 11 a 14.01.12. Desde já
pedimos as orações dos irmãos.
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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

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

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.

A FORÇA NA HORA DA PROVAÇÃO
“Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei na
hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para
experimentar os que habitam sobre a terra” (Ap 3:10).
Queridos, a Palavra nos afirma que ”Deus é fiel, e não permitirá que
sejais tentados além das vossas forças” (1Co 10:13). A questão é: como
saber qual o limite das nossas forças? Como identificar a “hora da
provação”? Certamente esse é o momento em que a tentação se
manifestará na sua forma mais perigosa, tendo maior probabilidade de
vencer qualquer resistência humana. Reconhecemos, pela nossa própria
experiência, que muitas tentações nunca alcançam o seu ponto máximo e
são derrotadas sem grandes dificuldades. Mas, quando a tentação ocorrer
na “hora da provação”, ela se apresentará com uma nova força que
somente poderá ser resistida por uma força maior. Por isso, a não ser que
uma graça especial nos seja concedida guardando-nos nessa hora, a
tentação nos levará à queda. É certo que muitos de nós temos enfrentado
as mais variadas formas de tentação: mentir, adulterar, fraudar, cobiçar,
roubar, matar, mas pela graça de Deus resistimos a todas elas. Mas, há
santos de Deus que caíram. O rei Davi foi tentado a adulterar e a matar, e
caiu, provavelmente porque não soube identificar a “hora da provação”
que veio com toda força sobre ele (2Sm cap. 11). Como podemos saber
se estamos diante da “hora da provação”? Isso pode ser detectado por
sua pressão insistente. É como se o tentador soubesse que aquele é o “dia
mau”, vindo sobre nós com todas as “forças espirituais do mal” (Ef
6:12-13), não dando descanso à nossa alma. Por isso, fiquem atentos!
Sempre que a tentação nos pressionar de todos os lados para nos fazer
pecar, podemos ter certeza que a “hora da provação” chegou, e assim
como Davi caiu, se não estivermos divinamente preparados para uma
hora como essa, certamente também cairemos. Observem no versículo
que encima a mensagem, que a “hora da provação” virá sobre o mundo
inteiro, e nós ainda estamos neste mundo. O que nos difere do mundo no
tocante à “hora da provação?” A resposta está no início do versículo:
“Porque guardaste a palavra da minha perseverança”. Porque Deus é
fiel, na “hora da provação” ele não permitirá que sejamos tentados além
das nossas forças, concedendo-nos força maior para resisti-la. Esta força
está na palavra de Deus, na comunhão e na oração. Convém lembrar que
Deus é fiel à sua palavra, e não a nós. É por isso que os que guardarem a
palavra da sua perseverança serão guardados pelo Senhor na “hora da
provação”. Portanto, a força na “hora da provação” está vinculada à
nossa obediência ao Senhor, pela fiel e perseverante observância dos
seus preceitos. Considerem estas coisas.
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 – Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus’.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 336 NC – “Transformação”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 105 NC – “A Certeza do crente”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
12. 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!
_______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

Minha vida, todo o ser,
Quero lhe consagrar!
Ao seu lado vou viver,
O seu amor cantar.
A mensagem transmitir
Aos que perdidos são!
Venham todos já fruir
A salvação!

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.

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.

HINOS LITÚRGUCOS

336 NC - TRANSFORMAÇÃO
Eu, perdido pecador,
Longe do meu Jesus
Me encontrava, sem vigor,
A perecer sem luz.
Meu estado Cristo viu,
Dando-me sua mão,
E salvar-me conseguiu
Da perdição.

Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.

Cristo me amou e me livrou!
O seu imenso amor me transformou!
Foi seu poder, o seu querer!
Sim, Cristo, o Salvador, me transformou!

Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 38 do Breve Catecismo – Quais são as bênçãos que os crentes recebem de
Cristo na ressurreição?
Resposta: Na ressurreição, os crentes, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente
reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, e tornados perfeitamente felizes no pleno deleite
de Deus, por toda a eternidade.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim
como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço”
(Jo. 15:10).

