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
Gláucio Maurício – 8887-7369
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” (2Coríntios 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!!! – O pastor precisa ensinar,
exortar e conduzir a igreja segundo as doutrinas da Palavra de
Deus. O pastor deve velar constantemente pela alma dos
crentes, guardando-os do engano, do erro, do pecado e do
mundanismo. Porém, o ministério pastoral só será eficaz se ele
viver de modo exemplar, servindo de modelo vivo da fé cristã
para a igreja. Como tudo isso não é nada fácil, a igreja, por sua
vez, deve sustentar o seu pastor em oração e seguir os seus
ensinamentos, de acordo com a Palavra
CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE CULTO – A Nossa obra
prossegue, 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,
porque “em Deus faremos proezas” (Sl 60:12).
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.
ASSSEMBLEIA ORDINÁRIA – No domingo dia 01.01.2012
teremos a assembléia ordinária do ano, para ouvir a leitura do
relatório do movimento financeiro de 2011, e tomar
conhecimento do orçamento para o ano de 2012. Todos estão
convocados.
REUNIÃO DO PRESBITÉRIO – Pedimos as orações dos
irmãos para a reunião ordinária do Presbitério da Paraíba.
Pastores e presbíteros representantes de suas igrejas estarão
reunidos nos dias 11 a 14.01.12.
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.
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
Doutrina 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.

O PODER DO PASTOR EM SEU MINISTÉRIO
“Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras”
(Lc 24:45).
Queridos, de acordo com a nossa percepção, o ministério pastoral é
quase totalmente incompreendido. Se muitos veem os pastores como
sacerdotes detentores de poderes sobrenaturais, outros tantos não
compreendem que a sua função tem algo divino. Com estas palavras
queremos enfatizar que ao ministrar as ordenanças do cristianismo e
encorajar o exercício dos meios da graça, nós, os pastores fieis às
Escrituras, apenas o fazemos na esperança de que Deus abençoe o que
ele mesmo ordenou. Por isso mesmo, por sermos simples servos de Deus,
não podemos saber o que realmente se passa na mente e coração das
pessoas a quem ministramos. Podemos pregar a Palavra de Deus,
expondo-a fielmente no poder da própria Palavra, mas não podemos
fazer com que as pessoas a recebam pela fé e andem nos caminhos do
Senhor da Palavra. Podemos aplicar-lhes a água do batismo, mas não
podemos lavar-lhes a alma em sua natureza pecaminosa. Podemos
entregar-lhes o pão e o vinho da Ceia do Senhor, mas não podemos
capacitá-los a apropriar-se, pela fé, do corpo e do sangue de Cristo e
serem nutridos espiritualmente. Se é verdade que a nossa função pastoral
tem algo divino, também é verdade que nós não podemos ir além do que
está determinado por Deus. Nenhum homem, por mais poderoso que
seja, tem poder para transformar o coração de outro homem. Só Jesus, o
Senhor da Igreja, pode fazê-lo no poder do Espírito Santo. Essa área
pertence somente a ele. Muitos irmãos nos dizem que ouviram bons
sermões, mas não podemos ter certeza se ouviram também a voz do bom
Pastor. Muitos receberam o batismo com água, mas não podemos ter
certeza se receberam também o batismo com o Espírito Santo. Muitos
participam da Ceia do Senhor, mas não podemos ter certeza se são todos
nutridos espiritualmente, discernindo o corpo e o sangue de Cristo.
Muitos estão relacionados no rol de membros da igreja, mas não
podemos ter certeza se estão todos inscritos no “Livro da Vida”.
Portanto, queridos, não queiram que o seu pastor faça o que não é da sua
competência, como se ele fosse um sacerdote com poderes sobrenaturais,
nem queiram que o seu pastor deixe de fazer o que Deus determinou que
ele faça, ministrando a palavra do Senhor com fidelidade, na autoridade
do Senhor da Palavra. Os verdadeiros crentes têm esse discernimento, e
ouvem a voz de Deus através do seu pastor. Esta é uma graça concedida
por ele às suas ovelhas. Os pastores fiéis ministram a Palavra com poder,
rogando que o Senhor da Palavra, pela sua graça, abra o entendimento
dos seus eleitos para compreenderem as Escrituras.
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 – Lucas 2:14 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 240 NC – “Louvor Angelical”.
Leitura Bíblica Alternada – Lucas 1:68-79 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 161 NC – “Melhor Amigo”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 79 NC – “Glória ao Salvador”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
12. Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Lucas 2:14 (Leitura Uníssona)
14– Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem.
______________________________________________________________________

Lucas 1:68-79 (Leitura Alternada)
68 – Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo,
69 - e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo,
70 - como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas,
71 - para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam;
72 - para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança
73 - e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai,
74 - de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor,
75 - em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias.
76 - Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor,
preparando-lhe os caminhos,
77 - para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados,
78 - graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente
das alturas,
79 - para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo
caminho da paz.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 40 do Breve Catecismo – Que revelou Deus primeiramente ao homem como
regra de sua obediência?
Resposta: A regra que Deus revelou primeiramente ao homem para sua obediência foi a lei
moral.

HINOS LITÚRGICOS
240 NC - LOUVOR ANGELICAL
Eis dos anjos harmonia!
Cantam glória ao Rei Jesus.
Paz aos homens! Que alegria!
Paz com Deus em plena luz.
Ouçam povos, exultantes,
Ergam salmos triunfantes,
Aclamando seu Senhor.
Nasce Cristo, o Redentor!
Exultai, ó terra e céus,
Dando glória ao Homem-Deus!
Cristo, eternamente honrado,
Do seu trono se ausentou!
E entre os homens, encarnado,
Deus conosco se mostrou.
Quão bondosa Divindade!
Quão gloriosa Humanidade!
Salve Cristo, Emanuel,
Luz do mundo, Deus fiel!
Cante o povo resgatado:
Glória ao Príncipe da Paz!
Deus em Cristo, revelado,
Vida e luz ao mundo traz!
Nasce a fim de renascermos!
Vive para revivermos!
Rei, Profeta, Intercessor,
Louvem todos ao Senhor!

Repreende com dulçor
E me anima com vigor!
Sim, o melhor amigo é Cristo!
Oh, que fiel amigo é Cristo!
Nele encontro amor, consolo e paz.
Em seu braço esperarei,
Mal nenhum eu temerei!
Sim, o melhor amigo é Cristo!
Quando eu passar o vale escuro
E chegar às águas do Jordão,
Sem receio, com Jesus,
Entrarei no céu de luz.
Sim, o melhor amigo é Cristo!
No paraíso eterno, juntos,
Nós, os salvos, reunidos lá,
Este canto de louvor
Entoaremos ao Senhor:
"Sim, o melhor amigo é Cristo!"
Jesus é o melhor amigo!
Jesus é o melhor amigo!
Do pecado me salvou,
Para os céus me preparou.
Sim, o melhor amigo é Cristo!
79 NC - GLÓRIA AO SALVADOR

161 NC - O MELHOR AMIGO
Sei que o melhor amigo é Cristo!
Quando a tempestade assalta a fé,
Pronto estende sua mão,
Tranqüiliza o coração!
Sim, o melhor amigo é Cristo!
Jesus é o melhor amigo!
Jesus é o melhor amigo!

HINOS LITÚRGUCOS

Chegado à cruz do bom Salvador,
Prostrado aos pés do meu Redentor,
Ele atendeu logo ao meu clamor;
Glória ao Salvador!
Glória ao Salvador!
Glória ao Salvador!
Eu sei que Cristo já me salvou;
Glória ao Salvador!
Que maravilha, Jesus me amou!
Tudo de graça me perdoou!
Dos meus grilhões ele me livrou!
Glória ao Salvador!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e
assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém,
que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus” (Mt 5:19).

