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

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

Diáconos
Antônio Moreira
José Fábio – 3225-8820
Santiago Filho

SAF- Soc. Aux. Feminina
Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Não podemos glorificar a
Deus se transformarmos a pregação da Palavra em mensagens
de auto-estima ou de auto-ajuda. Não podemos glorificar a
Deus se transformarmos o nosso culto em entretenimento. Não
podemos glorificar a Deus se acharmos que o nosso
conhecimento e métodos científicos podem substituir o poder
do evangelho para a salvação de pecadores. Por isso, não nos
deixemos enganar pelas sutilezas do inimigo, que tenta nos
colocar adiante de Deus.
AÇÕES DE GRAÇAS – Como as Escrituras nos afirmam,
“em Deus faremos proezas” (Sl 60:12). E fizemos! Nosso
local de cultos está pronto, e é próprio, pela graça de Deus, na
instrumentalidade de irmãos que ofertaram para a obra do
Senhor. Porém, não esqueçam! A verdadeira habitação de Deus
não é o templo, e sim, cada adorador que aqui se reúne para
ouvir a pregação da Palavra, para a edificação mútua, visando à
capacitação e o encorajamento para a evangelização com as
próprias vidas de santidade.
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 fazer
deles seus parceiros de oração e de estudo da Palavra de
Deus.

========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 467
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

ANIVERSARIANTES – Dia 08 – Isabela Fernandes (30456042) e Silvinha Falcão Ataíde (3043-8857; Dia 11 –
Gláucio Júnior (8872-9473); Dia 14 – Helder Henrique
Silva (3225-8820); 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

Rua Vicente Lucas Borges, 467. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org
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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
Doutria e Oração.

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
14:30h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Santinha, Sílvia, Valda, Vera (irmã de Edna),
Wanda, pela mãe da Irmã Elieudes, e pela recuperação plena do
Pr. Juarez.

QUINTA

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Serão sempre bem-vindos!

Visitação Hospitalar.

16:00h– Atendimento
no Gabinete.

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

A IGREJA QUE FAZ DIFERENÇA
“Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui” (At 17:6b).
Queridos, estamos completando cinco anos de existência, e os irmãos são
testemunhas de que durante todo o tempo do nosso ministério pastoral temos
ensinado que a Igreja, para fazer diferença no mundo, obviamente, tem de ser
diferente do mundo; tem de ser contra a cultura; tem de viver de acordo com
os princípios cristãos, para que a sua pregação tenha poder. De acordo com a
as Escrituras, a mensagem que Deus nos chamou a pregar não tem o objetivo
de fazer pecadores sentirem-se confortáveis, como parece ser a prática atual
em muitas igrejas. O temor do Senhor é o que deve nos motivar a persuadir
os homens, conforme ensina o apóstolo Paulo: “E assim, conhecendo o
temor de Deus, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por
Deus” (2Co 5:11). Temos alertado aos irmãos para o grande número de
pregadores atuais que temem ofender as pessoas, e por isso, pregam uma
mensagem diluída, psicologizada, sem o poder do Espírito Santo. Assim, eles
entopem os chamados “cultos” com atrativos, bandas, danças, peças teatrais,
“apresentações especiais”, etc, o que, na realidade, é abominação a Deus.
Não há respaldo nas Escrituras para esse tipo de procedimento na Igreja.
Muito pelo contrário, vemos é o apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado
perante a Igreja dos Gálatas, da seguinte maneira: “Porventura, procuro eu,
agora, o favor de homens ou o de Deus? Se agradasse ainda a homens, não
seria servo de Cristo” (Gl 1:10). A pregação não pode depender de atrações
mundanas. Por essa mesma razão, Paulo também afirmou aos Romanos:
“Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a
salvação de todo aquele que crê” (Rm 1:16). Irmãos, ao lermos o livro de
Atos dos Apóstolos percebemos que um sincero compromisso de glorificar a
Deus caracterizou todos os aspectos do ministério da Igreja Primitiva.
Aqueles cristãos não estavam preocupados com a opinião do mundo, tal
como as igrejas parecem estar hoje. Quando os crentes se reuniam no
primeiro dia da semana, não tinham o objetivo de se divertir, nem de entreter
seus vizinhos pagãos. A adoração através do estudo, da comunhão, do partir
do pão e da oração constituíam seu programa de culto (At 2:42). Seguindo a
tendência pós-moderna, a maioria das igrejas ignora as prioridades bíblicas
para o culto a Deus, e suas reuniões, em geral, são estruturadas para atrair e
entreter incrédulos, o que é um erro. De acordo com as Escrituras, a Igreja
deve se reunir para a adoração, comunhão e edificação mútua, capacitando-se
para evangelizar. A ênfase, portanto, deve ser a comunhão com Deus através
da pregação, da comunhão e da oração, e não o entretenimento ou qualquer
expressão de auto-satisfação para agradar aos assistentes. Não podemos
mercadejar, disfarçar, atenuar, ou tentar tornar o Evangelho agradável aos
incrédulos, uma vez que somente o Evangelho pregado com integridade é o
poder de Deus para a salvação de pecadores. Por isso, rogamos a Deus que
nos conceda a graça de nos manter obedientes à sua Palavra, a fim de que
sejamos uma Igreja que faz diferença, pelo poder de Deus e para sua glória.
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 – Isaías 25:1 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 3 NC – “A Igreja em Adoração”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 95:1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – “Vencendo Vem Jesus”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 315 NC – “Serviço do Crente”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Isaías 25:1 (Leitura Uníssona)
1 - Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito
maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.

____________________________________________________________________
Salmos 96:1-13 (Leitura Alternada)
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os
deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 - Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus
átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e
julga os povos com eqüidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça
e os povos, consoante a sua fidelidade.

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.

HINOS LITÚRGUCOS
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!

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.

Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

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.

315 NC - SERVIÇO DO CRENTE

147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!

Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus,

E o mestre seguir no caminho dos céus!
Com o seu bom conselho o vigor renovar,
Diligentes fazendo o que ele ordenar.
No labor, sem cessar,
A servir a Jesus.
Com amor e fé e com oração,
Até que volte o bom Senhor!
Vamos nós trabalhar e os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar!
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação por seu sangue nos dá!
Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que a coroa de glória nos dá lá nos céus.
A mansão dos fiéis sempiterna será,
Pois Jesus salvação infalível nos dá!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 48 do Breve Catecismo – Que se nos ensina, especialmente, pelas palavras
“diante de mim” no primeiro mandamento?
Resposta: As palavras “diante de mim”, no primeiro mandamento, nos ensinam que
Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende de ter-se em seu lugar
outro deus.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna; jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão” (Jo.
10:27-28).

