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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

COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Segundo as pregações de
hoje, ser crente é sinônimo de vitória ufanista. Mas, qual foi a
vitória genuína e autêntica de Jesus Cristo sobre o mundo?
Num contexto de aflição, de rejeição à sua mensagem, e de
perseguição à sua pessoa, ele permaneceu fiel ao seu
compromisso com Deus, com a verdade, a justiça e o amor. A
sua vitória, na verdade, foi ser crucificado, o que aos olhos do
mundo, foi uma derrota. A vitória e o sucesso de Jesus foi a
sua obediência ao Pai. Jesus não se deixou intimidar,
amedrontar e nem se vender à custa de favores ou mordomias.
Em vez de “encher a sua igreja” com algum tipo de atitude
ufanista, o sucesso de Jesus acabou dando exatamente no
contrário: acabou saindo todo o mundo, ela ficou vazia e ele
ficou sozinho na cruz. Porém, nós, os salvos, cremos em suas
palavras, quando diz: “Tende bom ânimo: eu venci o mundo”
(Jo 16:33).

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

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

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214

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. Assim é a Igreja de Cristo.

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

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).

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 compartilhar a graça de Deus.

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

ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Lílian Nóbrega P. Moraes
(3244-2163); Dia 11 – José Fábio e Silva (3225-8820); Dia
26 – Maria do Carmo Nita Leão (3247-4402); Dia 28 –
Desiree Penélope C. Ferreira (3225-1656). Deus abençoe os
seus santos.

Visitação Domiciliar, à
tarde.

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Santinha, Sebastião (marido da irmã Penha),
Sílvia, Valda, Vera (irmã de Edna), Wanda, e pela mãe da Irmã
Elieudes.

SEXTA

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!

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

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

OS RESPONSÁVEIS PELA MORTE DE JESUS
"... todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em
conselho contra Jesus (...) e o entregaram a Pilatos (Mt 27:1-2).
Queridos, é comum culparmos os judeus pela morte de Jesus. Esta é a
causa do ódio contra os judeus, mais conhecido como antissemitismo.
Mas, será que eles são os únicos responsáveis pela morte do nosso
Senhor? De acordo com o relato bíblico, podemos elencar vários outros
personagens diretamente envolvidos: os sacerdotes, que agiram movidos
pela inveja; Judas se deixou levar pela cobiça; Pilatos, pelo medo de
perder o cargo; a multidão, como massa de manobra, foi arrastada pela
histeria coletiva, e os soldados, pela obrigação insensível e pelo prazer
do poder de coerção. Este é o lado humano na responsabilidade pela
morte de Jesus, e cada um de nós pode estar envolvido em algum, ou
mais de um dos pecados relacionados acima. Porém, há outras
responsabilidades que não podemos deixar de considerar. A primeira a
ser considerada é a do próprio Jesus homem, como vítima do crime.
Afinal, sobre a sua vida, Jesus afirmou que ninguém a tiraria, e que ele
mesmo a daria espontaneamente (Jo 10:18). Os apóstolos testemunharam
esta verdade, como podemos ver na declaração de Paulo: “... vivo pela fé
no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim” (Gl
2:20). Há que se considerar ainda uma responsabilidade anterior e maior
do que todas as outras já mencionadas, a saber, a responsabilidade de
Deus Pai, que entregou o próprio Filho à morte. Lembram do brado de
agonia na cruz do Calvário? “Deus meu, Deus meu, porque me
desamparaste?” (Mt 27:46). Pois é, o Filho sabia que estava sendo
entregue pelo Pai, e os seus apóstolos, novamente, testemunharam esta
verdade: “Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes, por todos
nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as
cousas?” (Rm 8:32). À luz do que até aqui foi visto, podemos afirmar
que a responsabilidade pela morte do Senhor Jesus é tanto divina quanto
humana, conforme o apóstolo Pedro prega aos judeus: “sendo este
[Jesus] entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o
matastes, crucificando-o por mãos de iníquos” (At 2:23). Portanto,
acusar os judeus pela morte de Jesus, sem considerar que ele lhes foi
entregue pelo Pai, desde a eternidade, somente evidencia
desconhecimento do desígnio eterno de Deus, do modo pelo qual ele
consumou a redenção de toda a criação, e, em especial, a salvação dos
seus eleitos. Esse conhecimento, que nos é revelado pela graça de Deus,
deve nos levar a glorificá-lo pelo seu propósito de nos salvar, e a nos
envergonhar pela perversidade humana, clamando pela sua misericórdia,
que se renova a cada manhã. Amém.
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 2:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – “A Certeza do Crente”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 198 NC – “Salvação Graciosa”.
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 – NOVO CÂNTICO
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.

Efésios 2:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
2 - nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade
do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência;
3 - entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como
também os demais.
4 - Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
5 - e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela graça
sois salvos,
6 - e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus;
7 - para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para
conosco, em Cristo Jesus.
8 - Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
9 - não de obras, para que ninguém se glorie.
10 - Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de
antemão preparou para que andássemos nelas.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 53 do Breve Catecismo – Qual é o terceiro mandamento?
Resposta: O terceiro mandamento é: “Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu
Deus”.

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.
Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

HINOS - NOVO CÂNTICO
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!
Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.
Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e
aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a
ele” (Jo. 14:21).

