LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
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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
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Departamento Infantil
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Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214

COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Qual o significado de
redenção? Este é um termo emprestado dos mercados antigos.
No Antigo Testamento, quando um escravo era comprado de
volta dizia-se que ele era remido ou redimido. É este o sentido
de redenção ou remissão dos crentes. Por meio da sua morte o
Senhor Jesus comprou de volta para Deus todos os seus
eleitos que estavam escravizados pelo pecado. O próprio
Senhor Jesus disse que veio para “dar a sua vida em resgate
por muitos” (Mc 10:45).

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

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.
A CAMPANHA CONTINUA – Pela graça de Deus,
conseguimos pagar as cadeiras. Agora pedimos aos irmãos que
continuem engajados, porque ainda precisamos construir o
quarto que servirá de depósito, atrás do templo. Portanto, quem
puder, continue contribuindo conforme a orientação bíblica de
2Co 9:7, a fim de que concluamos as nossas instalações.

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

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).

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.
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.
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!

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
Doutrina 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.

A PÁSCOA CRISTÃ
Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado” (1Co 5:7).
Queridos, mais um ano, mais uma festa da páscoa, e mais uma
oportunidade para ensinar aos irmãos que esta “páscoa”
mercantilizada que vemos na mídia e nos supermercados nada tem a
ver com a páscoa dos judeus, muito menos com a páscoa cristã.
Trata-se apenas de um apelo mercadológico para estimular o
consumismo. A páscoa original é a festa dos judeus que comemora a
sua libertação do cativeiro egípcio por ocasião da décima praga, a
saber, a morte de todos os primogênitos na terra do Egito. A palavra
hebraica pesach significa “passar por cima” ou “passar por sobre”, o
que aconteceu quando o anjo da morte poupou os primogênitos do
povo hebreu, “passando por sobre” as suas casas, assinaladas que
estavam com o sangue do cordeiro pascal (Êx 12:21-23). Em face do
cordeiro sacrificado na ocasião, o evento foi integralmente associado
à ideia de expiação, e a libertação do povo hebreu, que deu origem à
nação de Israel, tem seu paralelo no Novo Testamento. Sabemos que
a morte de Jesus, que ocorreu exatamente no período da páscoa, foi
um evento capital para os primeiros cristãos, e daí por diante, durante
todo o cristianismo, Jesus Cristo é chamado de “nosso cordeiro
pascal”, como está escrito em 1Co 5:7, estabelecendo,
definitivamente, o vínculo entre a nossa libertação da escravidão do
pecado, com a libertação dos hebreus da escravidão egípcia. De igual
modo, a ordem de não ser partido nenhum osso do cordeiro pascal
(Êx 12:46) foi aplicada pelo evangelista João às circunstâncias da
morte de Jesus (Jo 19:36), pelo que também foi estabelecido um
vínculo entre os dois eventos, fazendo a morte do cordeiro pascal dos
hebreus, ser símbolo da morte do cordeiro pascal dos cristãos. A
última ceia, semelhantemente, estabelece um vínculo entre os dois
eventos, já que é exposta nos evangelhos como uma refeição pascal, e
é a base para o ensino do apóstolo Paulo sobre a santa ceia (1Co
11:23-26). Em seu ensino, Paulo deixa claro que a santa ceia é um
memorial tanto da morte libertadora de Cristo quanto da expiação,
elementos também presentes na páscoa do Velho Testamento. Por
isso o apóstolo Paulo escreveu que “também Cristo, nosso cordeiro
pascal foi imolado”. Esta é a páscoa cristã. Pela sua graça, Cristo é a
nossa páscoa. Celebremos, pois, com reverência e adoração, ao nosso
Senhor que é digno de ser louvado. Amém!
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 47:6-7 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 47 NC – “Louvor e Glória”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 2:1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 266 NC – “Rude Cruz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

HINOS – NOVO CÂNTICO
47 NC - LOUVOR E GLÓRIA

266 NC - RUDE CRUZ

Louvamos-te ó Deus, pelo dom de Jesus
Que, por nós, pecadores, morreu sobre a cruz.

Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu seu que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.

Aleluia! Toda a glória te rendemos, Senhor!
Aleluia! Tua graça imploramos. Amém.
Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz

Que brilhando nas trevas a Cristo conduz.
Louvamos-te, ó Deus, por teu filho Jesus,
Que foi morto, mas vive no reino da luz.
Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor:
Dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 47:6-7 (Leitura Uníssona)
6 - Salmodiai a Deus, cantai louvores; salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores.
7 - Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico.
_______________________________________________________________________
Salmos 2:1-12 (Leitura Alternada)
1 - Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
2 - Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu
Ungido, dizendo:
3 - Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
4 - Ri-se aquele que habita nos céus; o Senhor zomba deles.
5 - Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá.
6 - Eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião.
7 - Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me disse: Tu és meu Filho, eu, hoje, te gerei.
8 - Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão.
9 - Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro.
10 - Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos advertir, juízes da terra.
11 - Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
12 - Beijai o Filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho; porque dentro em pouco
se lhe inflamará a ira. Bem aventurados todos os que nele se refugiam.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 54 do Breve Catecismo – Que exige o terceiro mandamento?
Resposta: O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos e
atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus.

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!

Sim eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia, em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!
Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus
Ao calvário humilhante baixou,
Nessa cruz, para mim,
Há mistério sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nessa Cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz,
Dela vêm graça e luz,
Para minha santificação.

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.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo” (Jo. 7:16-17).

