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” (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!!! – Ser cristão é ser contra a
cultura. Na verdade, é ser contra a própria natureza. No mundo
caído, o egoísmo parece ser um mal necessário à sobrevivência.
Parece que existe uma força natural que nos obriga a querer
tudo para nós mesmos, pouco importando o que acontece aos
outros. É questão de sobrevivência. Essa força atrativa é
inerente à matéria conhecida pela ciência. Por isso, deixar de
ser egoísta é impossível, já que implica negar-se a si mesmo, o
que é antinatural. Pois é exatamente isso que Jesus nos ordena:
negar-nos a nós mesmos para poder segui-lo. Portanto, ser
cristão é algo sobrenatural, é milagre, já que só é possível no
poder do Espírito Santo.
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 08 – Isabela Fernandes (30456042) e Silvinha Falcão Ataíde (3043-8857; Dia 11 – Gláucio
Júnior (8872-9473); Dia 14 – Helder Henrique Silva (32258820); Dia 16 - Lorena Matias e Assíria Matias (3224-2214);
Dia 19 - Valsângela C. Pereira (3225-1656); Dia 23 - Maria da
Penha Almeida (3224-0870). Deus abençoe os seus santos.

QUARTA

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Edite, 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!

14:30h – Atendimento
no Gabinete.

Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

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

CONHECEMOS O NOSSO DEUS?
“Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará”
(Is 14:24); “Agindo eu, quem o impedirá”? (Is 43:13) .
Queridos, todos nós ouvimos e repetimos que o nosso Deus é onipotente,
onipresente e onisciente. Pois muito bem, a par desse “conhecimento” é
comum ouvir pessoas falando de Deus com uma intimidade de dar
inveja. Expressões como “Deus me disse”, “Deus me falou”, “Deus me
prometeu” dão a entender uma relação muito próxima com Deus. Mas,
será que realmente conhecemos o nosso Deus? A nossa vida prática
comprova isto, ou o conhecemos apenas em teoria? Mais ainda, será
que, mesmo a nossa teoria, não é cheia de contradições, o que evidencia
um conhecimento superficial de Deus? Ouvimos e repetimos que o
nosso Deus é onipotente, e prontamente atribuímos à sua onipotência
todas as manifestações de poder que nos agradam ou que nos são úteis.
Porém, quando se trata de manifestações de poder que nos prejudicam ou
nos parecem cruéis, jamais as atribuímos a Deus, lançando o débito (ou
crédito?) na conta de Satanás. Não é esse o entendimento dos santos da
Bíblia. Jó sabia que tanto o bem como o mal que caiu sobre ele
provinham de Deus (Jó 2:10). Através dos profetas, o próprio Deus
deixou bem claro que o mal que sobreviria a Israel era obra do seu poder,
assim como a posterior restauração (Is 45:7); Lm 3:38), nada tendo a ver
com Satanás. Se realmente conhecemos o nosso Deus, devemos saber
que todas as manifestações de poder que nos atingem, quer nos pareçam
boas ou más, hão de provir do único Ser Onipotente sobre nossas vidas,
ainda que tenhamos consciência de que ele pode usar outras criaturas,
inclusive Satanás, para atingir o seu propósito. Paulo sabia disso (2Co
12:7). Ouvimos e repetimos que o nosso Deus é onipresente, mas, diante
de tragédias, é comum ouvirmos perguntas como “onde estava Deus, que
não evitou isso”? Ou seja, o nosso conhecimento teórico limitado não
tem alcance do Absoluto, o Deus que está em tudo, em cima e embaixo,
contemplando bons e maus (Pv 15:3). Também ouvimos e repetimos que
Deus é onisciente, mas, até mesmo em nossas orações, damos a
impressão que Deus comete erros, no momento em que lhe pedimos (há
os que ordenam) que ele corrija algo, e que aja de forma diferente no
futuro. Somente o pleno conhecimento do nosso Deus evitará que
continuemos a imaginar e agir como se Deus tivesse adversários, ou que
ele possa estar ausente de algum lugar ou circunstância, ou, ainda, como
se Deus tivesse cometido algum erro para que nós venhamos a alertá-lo e
pedir-lhe que corrija. Vejam como a falta de conhecimento pode nos
levar à insolência. Por isso, precisamos conhecer o nosso Deus. Essa
deve ser a motivação da nossa vida (Jo 17:3). 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 138:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 9 NC – “Aleluia ao Deus Triúno”.
Leitura Bíblica Alternada – Romanos 12:9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 180 NC – “Amor Fraternal”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 121 NC – “Perfeição”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 138:1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te
cantarei louvores.
2 – Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua
misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 – No dia em que eu clamei, tu me acudiste, e alentaste a força da minha alma.
_______________________________________________________________________
Romanos 12:9-19 (Leitura Alternada)
9 - O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem.
10 - Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns
aos outros.
11 - No zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor;
12 - regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes;
13 - compartilhai as necessidades dos santos; praticai a hospitalidade;
14 - abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
15 - Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
16 - Tende o mesmo sentimento uns para com os outros; em lugar de serdes orgulhosos,
condescendei com o que é humilde; não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
17 - Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem perante todos os
homens;
18 - se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens;
19 - não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira; porque está escrito: A mim
me pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 45 do Breve Catecismo – Qual o primeiro mandamento?
Resposta: O primeiro mandamento é: “Não terás outros deuses diante de mim”.

HINOS LITÚRGICOS
9 NC – ALELUIA AO DEUS TRIÚNO
A ti, ó Deus, altíssimo Senhor,
Eterno Pai, supremo Benfeitor,
Teus filhos vêm, alegres, dar louvor.
Aleluia! Aleluia!
A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
Da graça a fonte, da verdade a luz,
Por teu amor mostrado sobre a cruz,
Aleluia! Aleluia!

HINOS LITÚRGUCOS
Pois sendo resgatados por um só Salvador,
Vivamos sempre unidos por mais ardente amor!
Com simpatia olhando os erros de um irmão,
Cuidando de ajudá-lo com branda compaixão.
Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar;
E, como tu fizeste, também a perdoar!
Pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor!
Unidos, graças damos por teu imenso amor

A ti, ó Deus, Espírito de amor,
De nossas almas santificador.
Mestre divino, bom Consolador,
Aleluia! Aleluia!
Ó Deus Triúno, vem-nos conceder
A plenitude do real poder,
E as nossas almas vem, aqui, reger.
Aleluia! Aleluia!

121 – PERFEIÇÃO
Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,

180 NC - AMOR FRATERNAL
Jesus, Pastor amado! Louvamos-te hoje aqui,
Unidos pela graça, um corpo só em ti.
Contendas e malícias, que longe de nós vão,
Nenhum desgosto impeça a nossa santa união,
Família unida somos, família de Jesus!
Iluminados todos da mesma santa luz.
A mesma fé nos une num só divino amor,
E cheios de alegria servimos ao Senhor.

Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,
Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

Num só caminho estreito Deus mesmo nos conduz,

Só temos esperança no Salvador Jesus!
Sua morte preciosa a todos vida traz;
E pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Disse Jesus: “se, porém, não perdoardes aos homens [as suas ofensas],

tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas” (Mt. 6:15).

