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

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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Da mesma forma que no
direito secular é necessário que haja uma testemunha chave,
que tenha presenciado o fato e o conte como ocorreu, na
proclamação do evangelho não pode ser diferente. Para que o
testemunho seja verdadeiro, é imprescindível que o evangelho
seja contado por aqueles que viram o Senhor, que tiveram uma
experiência pessoal com ele. Por isso insistimos no
ensinamento de que a proclamação do evangelho deve se dar,
principalmente, pela comunicação de vida pessoal que os
crentes têm para transmitir aos outros.

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

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).
ASSSEMBLEIA ORDINÁRIA – Neste 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. O dados
destes relatórios comporão as informações que serão
transmitidas ao Presbitério. 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 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.
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

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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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.

COMUNHÃO E UNIDADE NA DIVERSIDADE
“esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito
no vínculo da paz” (Ef 4:3).
Queridos, desde que organizamos a nossa Igreja, pela graça de Deus,
temos superado problemas e passado por tribulações, especialmente na
área dos relacionamentos interpessoais. Não ignoramos que conflitos
podem ocorrer em todas as sociedades, inclusive nas igrejas. Observem
que, no trecho acima, o apóstolo Paulo roga aos irmãos da igreja de
Éfeso para que eles se esforcem por preservar a unidade do Espírito, a
comunhão dos santos, permitindo-nos a leitura de que havia dificuldade
nesse sentido. No entanto, também podemos ver que o apóstolo não roga
para que eles sejam iguais, porque sabia que Deus nos fez diferentes, e
por isso, não se pode esperar que haja igualdade de indivíduos. Logo, em
obediência ao Senhor, devemos valorizar nossas diferenças, e nos
esforçar para a construção da unidade do corpo, que é a Igreja. Irmãos, a
comunhão, a unidade do corpo é tão importante que Cristo, momentos
antes de ser preso, orou ao Pai rogando que fôssemos um, como ele é um
com o Pai (Jo 17:21-23). Observem que, mesmo naquelas horas tão
agonizantes, era a nossa unidade que estava em primeiro lugar na mente
de Cristo. Por isso, precisamos estar conscientes de que pecamos contra
o Senhor, quando não nos esforçamos diligentemente para preservar a
comunhão, a unidade do corpo. Sabemos que os conflitos fazem parte da
nossa natureza pecaminosa, mas precisamos reconhecer que,
normalmente, eles só aparecem quando desviamos o foco das coisas lá
do alto (Cl 3:2), e nos concentramos no nosso ego, permitindo que ele se
agigante a ponto de fazer sombra ao nosso Deus. Como conseqüência,
aparecem as decepções, as críticas que não edificam, os conflitos, as
desilusões e o afastamento de irmãos. Esse é o processo da desunião, um
fardo que não podemos carregar, e damos graças a Deus, que nos tem
fortalecido para que dele nos despojemos a cada dia. Porém, não
esqueçamos que a Igreja é feita de pecadores de verdade, inclusive o
pastor, e que por isso mesmo, magoamos uns aos outros, seja de forma
intencional, ou não. Em qualquer caso, o que temos de fazer é, em
obediência ao Senhor, buscar a reconciliação a todo custo, visando à
unidade do corpo de Cristo para que Deus seja glorificado. Se fosse fácil
conviver com as nossas diferenças o apóstolo não teria rogado para que
os irmãos de Éfeso se esforçassem diligentemente por preservar a
unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, sejamos obedientes à
Palavra, e estejamos certos de que Deus tem coisas a nos ensinar
exatamente através das nossas diferenças. Que Deus nos conceda
discernimento e humildade para aceitar os seus desígnios. 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 33:1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 3 NC – “A Igreja em Adoração”.
Leitura Bíblica Alternada – Mateus 5:3-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – “Encorajamento”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 183 NC – “Benditos Laços”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 33:1-4 (Leitura Uníssona)
1 – Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem louvá-lo.
2 - Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas.
3 - Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo.
4 - Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel.
_______________________________________________________________________
Mateus 5:3-12
3 - Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
4 - Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
5 - Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
6 - Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
7 - Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
8 - Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
9 - Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
10 - Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
11 - Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e,
mentindo, disserem todo mal contra vós.
12 - Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim
perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 42 do Breve Catecismo – Qual o resumo dos Dez Mandamentos?
Resposta: O resumo dos dez Mandamentos é: amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração,
de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento; e ao
próximo como a nós mesmos.

HINOS LITÚRGICOS
3 NC – A IGREJA EM ADORAÇÃO
Eterno Pai, teu povo congregado,
Humilde entoa o teu louvor aqui!
No dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus tomamos
Com fé singela e reverente amor;
E, como atentos filhos, procuramos
Ciência na Palavra do Senhor.
Jesus! Aos teus benditos pés sentados
Queremos teus conselhos receber,
E sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados
Queremos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do teu vasto amor.
Ensina aos teus, Espírito Divino,
Dissipa as trevas destes corações;
E com a luz do teu celeste ensino,
Vem aclarar as santas instruções.
Aviva em nós as forças da memória,
Pois sempre mais queremos conhecer,
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer. Amém.

HINOS LITÚRGUCOS
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

183 NC – BENDITOS LAÇOS
Benditos laços são
Os do fraterno amor,
Que assim, em santa comunhão,
Nos unem no Senhor.
Ao mesmo trono, além,
Vão nossas petições;
É mútuo o gozo, e a dor também,
Dos nossos corações.

209 – ENCORAJAMENTO

Aqui tudo é comum:
Tristezas e prazer;
Em Cristo somos todos um:
É este o seu querer.

Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás no podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Se desta santa união
Nos vamos separar,
No céu eterna comunhão
Havemos de gozar.

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).

