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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Ninguém recebe a justificação
sem a santificação. Por isso, é pura tolice imaginar que alguém foi
justificado por Cristo, sem levar uma nova vida de obediência e de
santidade. É pura tolice imaginar que alguém é salvo sem buscar o
conhecimento de Deus. É pura tolice dizer que alguém tem fé sem
que demonstre arrependimento diário pelos seus pecados, e lute
tenazmente para desvencilhar-se deles. Portanto, se sabemos que
fomos justificados em Cristo, lutemos pela santificação no
Espírito, para glória de Deus Pai.

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.
CAMPANHA DAS CADEIRAS – Lembramos aos irmãos
que quem puder contribuir com o pagamento das cadeiras, que
o faça conforme a graça que Deus lhe deu. Quem não puder
pagar uma longarina ao preço de R$250,00, contribua segundo
as suas posses. O importante é comungar na graça de Deus.

Selma Matias – 3224-2214
========================

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

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.
ANIVERSARIANTES – Dia 09 – Brunehilde V. de Arruda
(3247-4021); Dia 15 – Francisco de Assis Rique (32251665); Dia 22 – Luiz Felipe Dias de Araújo (3232-3532.
Deus abençoe os seus santos
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.
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!

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.

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

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

CONVERSÃO É MUDANÇA RADICAL
“E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura” (2Co 5:17).
Queridos, as Escrituras nos revelam que Jesus, o Verbo encarnado, esteve
neste mundo, afirmou que era o Messias esperado, pregou arrependimento
para a salvação, e fez maravilhas que comprovaram a sua palavra. Em seu
evangelho, Lucas nos diz que “todos lhe davam testemunho, e se

maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios” (Lc
4:22). No entanto, poucos versículos adiante o evangelista nos diz que o
coração daqueles ouvintes permaneceu insensível à voz do Espírito, e
que, irados, tentaram matar Jesus (Lc 4: 28-29). Os irmãos percebem o
que aconteceu neste curto relato? Não houve naqueles ouvintes uma
operação eficaz da Palavra de Deus, mas apenas um sentimento
temporário de admiração, e eles eram o povo de Israel. Portanto, são as
Escrituras Sagradas que nos dão a convicção de que, mesmo nas igrejas,
existem milhões de pessoas nesta mesma condição. Pessoas que, em
busca dos seus próprios interesses são capazes de ouvir e admirar os mais
variados tipos de pregações e pregadores, sentir satisfação emocional e
intelectual, provar o dom celestial, participar das coisas do Espírito (Hb
6:4), e mesmo assim continuar inteiramente dominados por desejos e
prazeres carnais, evidenciando que não houve a mudança radical operada
pela graça salvífica de Deus. Estes são os ouvintes não praticantes da
Palavra, aqueles que seguem enganando-se a si mesmos (Tg 1:22). Por
isso, insistimos nessa tecla: devemos com honestidade averiguar que
efeito prático a pregação, o ensino do evangelho do nosso Senhor Jesus
Cristo tem produzido em nossas vidas. Tem nos conduzido ao
arrependimento e a uma profunda tristeza por causa dos nossos pecados,
ao mesmo tempo em que nos traz conforto e esperança por saber que
somos perdoados? (1Jo 1:9). Tem nos levado ao crescimento na graça e
no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? (2Pe 3:18).
Tem nos tornado sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus? (2Tm
3:15). Tem nos motivado ao estudo diligente para que sejamos perfeitos
e perfeitamente habilitados para toda boa obra? (2Tm 3:16-17). Tem nos
levado a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a
sua maravilhosa luz? (1Pe 2:9). Estas são algumas atitudes que
evidenciam a mudança radical que a conversão opera na vida do pecador.
Nada menos que isso nos autoriza a afirmar que somos novas criaturas
em Cristo Jesus. A admiração, a tradição e os costumes religiosos não
comprovam que a graça de Deus operou eficazmente em nossos
corações, porque os salvos são aqueles que foram escolhidos para dar
frutos dignos de arrependimento (Jo 15:16). Portanto, precisamos
apresentar frutos permanentes que comprovam a mudança radical da
conversão. Considerem estas coisas!
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 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 339 NC – “Dia Feliz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 334 NC – “A conversão”.
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.
_______________________________________________________________________

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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 48 do Breve Catecismo – Qual é o segundo mandamento?
Resposta: O segundo mandamento é: “Não farás para ti imagens de escultura, nem figura
humana de tudo o que há no céu, e do que há em baixo na terra, nem de coisa alguma do que
haja nas águas, debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu sou o
Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniqüidade dos pais nos filhos até à terceira e
quarta geração daqueles que me aborrecem; e que usa de misericórdia para com milhares
daqueles que me amam e que guardam os meus preceitos”.

Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

334 NC - A CONVERSÃO
Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.
Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!
Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz

Efésios 2:13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo
sangue de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da
separação que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por
ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam
perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da
família de Deus.

HINOS LITÚRGUCOS

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

Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.
Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e sigame” (Mt 16:24).

