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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Todo aquele que ouviu a voz
de Deus chamando da morte para a vida, do pecado para a
libertação, das trevas para a luz, continua ouvindo
constantemente a mensagem de perdão, o que implica
constante reconhecimento do pecado, arrependimento e retorno
ao caminho do Senhor. Este é o processo em que o Espírito
Santo nos conduz em uma vida de santidade, até que sejamos
santos, como santo é Jesus, o nosso Salvador e Senhor.

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

Rua Vicente Lucas Borges, 467. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO

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.

Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

ASSSEMBLEIA ORDINÁRIA – No domingo dia 08.01.2012
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.

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

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.

SEGUNDA

ANIVERSARIANTES – Dia 11 – Ana Amélia de Oliveira
Santos; Dia 12 – Larissa Nóbrega P. Moraes (3224-2163); Dia
22 – Wanda de Carvalho Diniz (3245-1843. Deus abençoe os
seus santos.

Visitação Domiciliar, à
tarde.

14:30h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

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!

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

Visitação Hospitalar.

ASSIM DIZ O SENHOR!
“Filho meu, guarda as minhas palavras, e conserva dentro de ti os meus
mandamentos” (Pv 7:1).
Queridos, mais um ano se passou cheio da graça de Deus. Precisamos
considerar e reconhecer o amor de Deus para conosco, mesmo nas
tribulações e nas provações a que somos submetidos, quase sempre por
causa da nossa desobediência à sua voz: Assim diz o Senhor! O escritor
aos Hebreus nos ensina que, “havendo Deus, outrora, falado muitas
vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias
nos falou pelo Filho” (Hb 1:1-2). Sabemos que o Filho é o logus de
Deus, o verbo, a Palavra de Deus. Será que todos têm ouvido, e dado
ouvidos à voz de Deus? Assim diz o Senhor a todo instante, em cada
aconselhamento, em todas as reuniões da Igreja, nos momentos em que a
Palavra é exposta com fidelidade. Pela sua Palavra, o Senhor nos tem
guiado de forma providencial, livrando-nos do maligno, e nos mantendo
conscientes da sua santa presença em nossas vidas, mesmo que, segundo
a nossa avaliação, as circunstâncias possam parecer desfavoráveis. Será
que todos os irmãos têm essa percepção? Na virada do ano, que tal fazer
um balanço do ano que passou, e avaliar o nosso crescimento no
conhecimento do Senhor, o que pode facilmente ser mensurado pelo
amor dedicado aos irmãos? Feita a avaliação, como sempre teremos o
que melhorar, que cada um possa rogar ao Senhor um coração mais
graciosamente quebrantado, sensível ao que Deus tem a dizer em cada
oportunidade. Que Deus nos mantenha humildemente conscientes de que
ainda não somos o que deveremos ser, e que ainda precisamos conviver
com um misto de tristeza e alegria. Tristeza por sermos capazes de
perceber o nosso egoísmo e as nossas ações pecaminosas, o apego e o
amor às coisas deste mundo que ainda nos oprime; alegria por saber que
lutamos uma batalha cuja vitória já foi consumada por Jesus, o nosso
Salvador, e que caminhamos a cada dia, a cada ano, construindo uma
vida melhor, mais agradável a Deus e não a nós mesmos, na força que ele
nos supre, de acordo com a sua vontade. Que cada um sinta o ardente
desejo de ser fiel a Deus, honrando e glorificando o seu nome através de
uma vida santa, de conformidade com os ensinamentos da sua Palavra.
Certamente, todos os que foram graciosamente conduzidos por Deus
neste ano que findou sabem o que estamos considerando, sabem qual o
sentido de tão maravilhosa experiência com Deus. Assim diz o Senhor, e
nós ouvimos a sua voz nos chamando à santidade. É o nosso Pai celestial
nos enviando uma mensagem de perdão a cada dia, a cada ano, nos
conduzindo pelo Caminho, Cristo Jesus, o Santo, para que sejamos
santos como ele. Assim diz o Senhor, para que continuemos a ouvi-lo
neste ano que inicia. Feliz 2012! Amém.
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 95:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 21 NC – “Deus de Abrão”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 24:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – “As Muitas Bênçãos”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 172 NC – “Chuvas de Bênçãos”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
13. Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
____________________________________________________________________
Salmos 24:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
2 - Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu.
3 - Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
4 - O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem
jura dolosamente.
5 - Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
6 - Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó.
7 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
8 - Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas.
9 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
10 - Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória.

HINOS LITÚRGICOS
21 NC - DEUS DE ABRÃO
Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu Senhor
Eterno e poderoso Pai e Deus de amor!
Augusto Jeová que terra e céu criou,
Minha alma o nome exaltará do grande Eu sou.
Ao Deus de Abrão louvai! Eis por mandado
seu,
Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu.
O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor,
E Deus por meu quinhão tomei e protetor.

HINOS LITÚRGUCOS
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

Meu guia Deus será! Seu infinito amor
Feliz em tudo me fará por onde eu for.
Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz,
E dá-me eterna salvação por meu Jesus.

172 NC - CHUVAS DE BÊNÇÃOS

Meu Deus por si jurou, eu nele confiei!
E para o céu que preparou eu subirei.
Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor,
E para sempre engrandecer meu Redentor.

Chuvas de bênçãos teremos
Pelas promessas de Deus;
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.

63 NC - AS MUITAS BÊNÇÃOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

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.
Chuvas de bênçãos teremos
Manda-nos, pois, ó Senhor.
Dá-nos o gozo dos frutos
Dos teus ensinos de amor!
Chuvas de bênçãos teremos
Chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.

GUARDE NO CORAÇÃO
SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 41 do Breve Catecismo – Onde está a lei moral resumidamente compreendida?
Resposta: A lei moral está resumidamente compreendida nos Dez Mandamentos.

Disse Jesus: “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na
casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou
preparar-vos lugar” (Jo. 14:1-2).

