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).

Ofertas
“Cada
um
contribua
segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza
ou
por
necessidade;
porque Deus ama a quem
dá com alegria” (2Co 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 grande maioria dos cristãos
considera a Bíblia um livro sagrado, mesmo sem discernir o
espírito das Escrituras. Não compreendem que assim como a
lei serviu de aio para levar os israelitas a Cristo (Gl 3:24), a
Bíblia é mera agência com a finalidade de conduzir-nos ao
pleno conhecimento de Deus, e a uma viva relação com ele.
Portanto, ao contrário do que muitos imaginam, a Bíblia não
tem finalidade em si mesma. Aqueles que não discernem o
espírito da Bíblia são como os escribas e fariseus. Podem ser
capazes de levar uma vida regrada, restrita, porém, como algo
independente de um relacionamento direto, íntimo e verdadeiro
com Deus. Lembre-se! Só a verdade liberta.
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).
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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

PLENÁRIA DA SAF – Desde já, a Presidente da SAF
convoca as irmãs para uma reunião plenária no dia 26.02.12, às
16:30 horas. Por favor, agendem este compromisso.

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.

QUARTA

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.

14:30h – Atendimento
no Gabinete.

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.

FARISAISMO E O MINISTÉRIO PASTORAL
“... o qual (Deus) nos habilitou para sermos ministros de uma nova
aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o
espírito vivifica” (2Co 3:6)
Queridos, conforme temos mostrado, todo o ensino do Senhor Jesus era
um contraponto ao ensino dos escribas e fariseus. Estes, que eram os
líderes religiosos de Israel, não compreendiam o verdadeiro sentido ou
intenção, o espírito da lei, e por isso as suas conclusões eram erradas.
Obviamente, como nada há de novo sob o sol (Ec 1:9), é tolice imaginar
que líderes religiosos atuais não cometem os mesmos erros, em função
da mesma incapacidade farisaica. Como sabemos, o Espírito Santo não
opera no vácuo. Por isso, a sua revelação foi, é, e sempre será
materializada de alguma forma, tanto na criação como na redenção,
conforme registram as Escrituras Sagradas. Aqui começa o problema: a
preferência do homem pecador pela forma em detrimento do conteúdo.
Esse era o equívoco dos escribas e fariseus, e é sobre isso que Paulo se
refere quando diz que “a letra mata, mas o espírito vivifica”, afirmando
que os verdadeiros ministros da Palavra são habilitados por Deus,
capacitados a discernir o espírito da lei. A letra da lei não tem tanta
importância quanto o espírito nela contido, já que o propósito da letra, ou
da forma, é apenas dar corpo ao espírito. O Senhor Jesus deixou isso bem
claro. Não é a letra “não matarás” que importa, e sim o espírito da lei,
que vai muito além do ato. Irmãos, a letra da Bíblia não tem como
propósito final fazer com que deixemos de praticar pecados, e sim que
amemos a justiça, a virtude, o direito, pelo pleno conhecimento de Deus.
A liberdade que Cristo oferece não é pela simples obediência a regras
proibitivas, e sim pelo conhecimento da verdade (Jo 8:32). Esta é a
diferença básica entre um fariseu e um pastor habilitado por Deus: os
fariseus e seus seguidores pensam estar se santificando apenas pelo
esforço em cumprir certas regras, mesmo que sejam regras bíblicas,
porém, sem discernir o espírito da lei. Tais pessoas, extremamente
zelosas quanto ao “não adulterarás”, por exemplo, não parecem nem um
pouco preocupadas com o fato de serem orgulhosas, arrogantes,
contenciosas, intrigantes, ciumentas, invejosas, ou despeitadas com os
outros. Desde que não pratiquem “certos pecados”, tudo parece estar
bem. Já o pastor, a exemplo de Jesus e dos apóstolos, busca promover o
livre desenvolvimento do caráter espiritual das ovelhas sob seu pastoreio,
e não apenas um caráter formal. O ministério de um pastor habilitado por
Deus é conduzir o rebanho pelo caminho do discipulado, para que todos
se desenvolvam como filhos de Deus, até que cheguem “à medida da
estatura da plenitude de Cristo” (Ef 4:13). Considerem estas coisas.
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 34:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3:1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – “Crer e Observar”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 339 NC – “Dia Feliz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 34:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 - Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.
_______________________________________________________________________

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.

Provérbios 3:1-12 (Leitura Alternada)

110-A NC - CRER E OBSERVAR
1 - Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus
mandamentos;
2 - porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
3 - Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua
do teu coração
4 - e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
5 - Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal;
8 - será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos.
9 - Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
10 - e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
11 - Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
12 - Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 44 do Breve Catecismo – Que nos ensina o prefácio dos Dez Mandamentos?
Resposta: O prefácio dos Dez Mandamentos mos ensina que temos obrigação de guardar
todos os mandamentos de Deus, por ser ele o nosso Deus e nosso Redentor.

Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

HINOS LITÚRGUCOS
Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus pecados privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

339 NC – DIA FELIZ
Oh! Dia alegre em que aceitei
Jesus e nele a salvação!
O gozo deste coração
Eu mais e mais publicarei.
Oh!Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti!
Jesus me ensina a vigiar
E, confiado nele, a orar!
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti
Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!
Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: 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).

