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!!! – Se perdoar é difícil, pedir
perdão não é mais fácil do que perdoar. Sabem por quê? Porque
pedir perdão a outras pessoas pelos nossos erros envolve
reconhecer que nós pecamos contra Deus e contra elas, e que
desejamos misericórdia e graça. Ou seja, pedir perdão
evidencia que nós estamos arrependidos e pedindo para não
receber o que merecemos em função da falta que cometemos. É
necessário que nos humilhemos, o que não é nada fácil. Porém,
precisamos fazer isso em obediência, pela fé, e o Senhor
honrará nossa atitude de reconciliação.

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

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
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).
REUNIÃO DO PRESBITÉRIO – Damos graças a Deus pelas
orações dos irmãos pela reunião ordinária do Presbitério da
Paraíba. Pastores e presbíteros representantes de suas igrejas
estiveram reunidos nos dias 11 a 14.01.12. Temos esperança de
que as deliberações sejam proveitosas, e para a glória de Deus.
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.

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.

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.

PERDÃO: DE GRAÇA RECEBEI, DE GRAÇA DAI!
“Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoandovos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou”(Ef 4:32)
Queridos, neste versículo acima vemos o apóstolo Paulo ensinando aos
efésios como eles deveriam perdoar uns aos outros. Mas, para conceder o
perdão como Deus exige de nós, é necessário que primeiro entendamos o
perdão que dele recebemos de forma graciosa. A causa de algumas
pessoas não “se perdoarem”, é porque, ou nunca receberam o perdão de
Deus, ou receberam, mas não o entendem. O perdão de Deus é um
derramamento de graça e misericórdia na medida certa para prover a
remissão de pecadores, não sendo necessário nem possível acrescentarlhe algo. Por isso, para praticarmos o perdão como é ensinado nas
Escrituras, primeiramente nós precisamos entender o perdão que Deus
nos concedeu pela sua graça, e a partir daí, seguir o exemplo divino,
como filhos que seguem os passos do Pai, e conceder perdão aos outros.
Deus, em sua própria natureza é perdoador (Is. 43:22-28). Porém, para
uma melhor compreensão sobre a abrangência do perdão de Deus, depois
de ler esse texto, convém observar que os pecados são perdoados, mas as
conseqüências, não. Nesse trecho de Isaías, Deus está prometendo o
perdão a Israel, mas deixa claro que aplicará o juízo como conseqüência
dos seus pecados. E Deus age assim por causa da sua justiça, para que
saibamos o quanto o pecado é abominável diante dele; para que
lembremos que o seu juízo caiu sobre o seu próprio Filho por causa dos
nossos pecados. Logo, não seria justo que, mesmo depois de salvos, não
recebêssemos o juízo de Deus, como consequência natural dos nossos
pecados. O que nos conforta é saber que, mesmo tendo que enfrentar as
consequências, todos os nossos pecados são perdoados, e esse perdão
nunca é parcial; ele é completo, ele alcança a integralidade do nosso ser,
não havendo necessidade nem possibilidade de que lhe acrescentemos
algo. Sabem por quê? Porque o perdão de Deus abrange a nossa
justificação pelo sangue de Cristo vertido na cruz, a nossa adoção como
filhos, em Cristo Jesus, e a nossa santificação pelo Espírito Santo que
passa a habitar em nós. Há uma transformação total de vida, embora isso
não aconteça de uma só vez. Depois de eleitos, perdoados, justificados e
adotados como filhos, somos santificados continuamente para o dia da
glorificação. É nesse processo de santificação, com o pleno
conhecimento do perdão gracioso que recebemos, que nós precisamos
nos perdoar uns aos outros, graciosamente, evidenciando que somos
realmente filhos de Deus, perdoadores como o nosso Pai. Caso contrário,
mesmo os crentes verdadeiros, receberão o juízo de Deus. Pensem nisso,
e se esforcem para perdoar uns aos outros.
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 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – “Ó Rei Sublime”.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 102 NC – “O Céu Com Cristo”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 178 NC – “A Excelência do Amor”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.
_______________________________________________________________________
Efésios 2:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
2 - nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade
do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência;
3 - entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como
também os demais.
4 - Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
5 - e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela graça
sois salvos,
6 - e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus;
7 - para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para
conosco, em Cristo Jesus.
8 - Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
9 - não de obras, para que ninguém se glorie.
10 - Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de
antemão preparou para que andássemos nelas.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 42 do Breve Catecismo – Qual é o prefácio dos Dez Mandamentos?
Resposta: O prefácio dos Dez Mandamentos está nestas palavras: “Eu sou o Senhor teu
Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão”.

HINOS LITÚRGICOS

HINOS LITÚRGUCOS

19 NC - Ó REI SUBLIME

178 NC - A EXCELÊNCIA DO AMOR

Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!

Qual adorno desta vida?
É o amor, é o amor.
Alegria é concedida
Pelo amor, pelo amor.
É benigno, é paciente,
Não se torna maldizente,
Não se torna maldizente,
Nem se ufana, este amor.

Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

102 NC - O CÉU COM CRISTO
Depois que Cristo me salvou,
Em Céu o mundo se tornou;
Até no meio do sofrer
Eu tenho paz no meu viver.
Oh! Aleluia! Sim, é Céu.
É Céu fruir perdão aqui!
Na terra ou mar, por onde for,
Com o Senhor é Céu ali.
Mui longe eu via outrora o Céu;
Mas quando Cristo me valeu,
Então senti meu coração
Entrar no Céu da retidão.
Bem pouco importa eu habitar
Em alto monte, à beira-mar,
Em casa ou gruta, boa ou ruim
É céu ali, com Cristo em mim.

Com suspeitas não se alcança
Vero amor, vero amor;
Onde houver desconfiança
Ai do amor! Ai do amor!
Pois mostremos lealdade,
Combatendo a falsidade,
Combatendo a falsidade,
Que destrói este amor.
Não te irrites, mas tolera
Com amor, com amor;
Tudo sofre, tudo espera
Pelo amor, pelo amor.
O caminho excelente
Ao segui-lo vence o crente,
Ao segui-lo vence o crente,
Numa vida de amor.
Ó cristão, ao teu vizinho
Mostra amor, mostra amor.
O valor não é mesquinho
Deste amor, deste amor.
O Supremo Deus nos ama;
Cristo para o céu nos chama,
Cristo para o céu nos chama,
Onde reina este amor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Disse Jesus: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes aos homens [as suas ofensas],
tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas (Mt 6:14-15).

