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!!! – Os salvos são aqueles que
Deus reconciliou consigo mesmo pelo sacrifício do Senhor
Jesus. À reunião dos salvos chamamos Igreja, o corpo de
Cristo, a congregação dos que, como prova de que foram
reconciliados com Deus, exercitam o amor, o perdão, a prática
das boas obras uns para com os outros. Convém ressaltar que a
Igreja demonstra que realmente é o corpo de Cristo quando
apresenta as suas virtudes. Isso implica dizer que devemos
amar e perdoar pessoas que não nos dão boas razões para que
as amemos e perdoemos, exatamente como Cristo agiu
conosco. Por isso, se somos verdadeiramente salvos, membros
da Igreja de Cristo, precisamos reproduzir as suas virtudes.
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.

IGREJA: JUSTIFICADOS PARA A JUSTIÇA
“consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao
amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume
de alguns (Hb 10:24-25).
Queridos, muitos de nós já leram o boletim dominical de uma igreja que
traz a seguinte afirmação: “Igreja: lugar de vida com Deus”. Conforme
temos ensinado aos irmãos, Igreja nada tem a ver com um lugar
específico. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou à mulher samaritana (Jo
4:19-24). Igreja é a congregação de pessoas que, antes e acima de tudo,
têm consciência de que são pecadoras eleitas por Deus, chamadas no
tempo de Deus, justificadas pela justiça de Jesus, adotadas como filhas
de Deus em Cristo Jesus, e santificadas diariamente pelo Espírito Santo
que nelas passou a habitar. Por que Igreja é congregação de pessoas e
não um lugar? Porque estas pessoas, uma vez salvas, recebem dons que
precisam ser exercitados a partir do aprendizado da doutrina, esta
ensinada por pastores constituídos pelo Espírito Santo (At 20:28), até que
todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus (Ef 4:11-14). É na Igreja,
a congregação dos salvos onde quer que se reúnam, que o pastor expõe a
Palavra de Deus e estimula a prática das boas obras, a partir da
compreensão de quem somos: pecadores que, uma vez amados e
perdoados por Deus, precisam amar e perdoar uns aos outros. É assim
que a Igreja testemunha o evangelho de Cristo Jesus. Quando amamos e
perdoamos uns aos outros, damos uma demonstração prática de como
Deus nos amou e perdoou; quando nos comprometemos uns com os
outros, damos uma demonstração prática de como Jesus se comprometeu
conosco, a ponto de dar a vida por nós. Somente juntos podemos
demonstrar o evangelho, já que os dons não podem ser exercitados na
solidão. Não podemos demonstrar amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio vivendo
isoladamente. Os dons, que são distribuídos pelo Espírito Santo
conforme lhe apraz (1Co 12:11), visam à mutualidade para a edificação
do corpo de Cristo, que é a Igreja, as pessoas salvas, e não o lugar. Por
isso, se de fato compreendemos o que é Igreja, “consideremo-nos
também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns; antes,
façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima
(Hb 10:24-25). Reafirmando, Igreja é a congregação dos salvos, pessoas
justificadas e chamadas à prática da justiça, e que demonstram de
maneira crescente uma disposição de amar, perdoar e suportar um grupo
de pecadores semelhantes a nós, onde quer que estejam, e não em um
suposto “lugar de vida com Deus”. Este é o ensino bíblico.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 113:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 27 NC – “Um Hino ao Senhor”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 78:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 269 NC – “Pureza no Sangue de Cristo”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-4 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
4 – excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus.
______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
27 NC - UM HINO AO SENHOR
As grutas, as rochas imensas,
Dos mundos o grande esplendor,
Proclamam bem alto, constantes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
Nos céus e no mar e na terra,
Nos bosques, nos prados em flor,
No fragoso alcantil, na amplitude celeste,
Um hino ressoa ao Senhor!
No céu, as estrelas brilhantes,
Dos mares o grande fragor,
E as brisas entoam, ridentes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
As aves alegres, na mata,
Por entre as ramagens em flor,
Exultam em coro, cantando
Um hino ao teu Nome, Senhor!
E tu, pecador que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor?

Salmos 78:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha boca.
2 - Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
3 - O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
4 - não o encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e
o seu poder, e as maravilhas que fez.
5 - Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos
pais que os transmitissem a seus filhos,
6 - a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem
e por sua vez os referissem aos seus descendentes;
7 - para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas
lhe observassem os mandamentos;
8 - e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração
inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 46 do Breve Catecismo – Que exige o primeiro mandamento?
Resposta: O primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como único
Deus verdadeiro, e nosso Deus, e como tal adorá-lo e glorificá-lo.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

HINOS LITÚRGUCOS
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

269 NC – PUREZA NO SANGUE DE CRISTO

Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu;
Seja bendito o seu sangue
Que por nós, pecadores, verteu.
Eis que no sangue lavados.
E tendo puro o coração,
Os pecadores remidos
Por Jesus têm com Deus comunhão.
Alvo mais que a neve,
Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve eu estou.
Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto ele amou!
Eis nessas chagas pureza
Para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve
O teu sangue transforma, Senhor.
Se as faltas nós confessarmos
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas;
Purificas também, ó Jesus
Lavas de todo pecado,
Que maravilha de amor!
Pois que mais alvo que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu
vos amei, que também vos ameis uns aos outros (Jo 13:34).

