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

SAF- Soc. Aux. Feminina

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Há pessoas que gostam de
discutir Teologia. Tentando mostrar grande espiritualidade, elas
chegam a ser inconvenientes, porque não falam sobre outra
coisa. Tenha discernimento! Se você observar a vida de tais
pessoas, descobrirá que o seu discurso teológico é vazio, uma
vez que elas não vivem teologicamente. Qualquer semelhança
com os fariseus dos tempos de Jesus não é mera coincidência.

Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 477
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

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).

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

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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NOSSAS
ATIVIDADES

O NATAL DE JESUS
Lucas 2:1-14.

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não
gostariam de ver seus filhos escravizados por alguém. Então,
cuidem de suas almas, porque a escravidão do pecado, a
escravidão de demônios é muito pior do que qualquer outra que
se possa imaginar. Estejam certos de que, a menos que seus
filhos sejam trazidos ao temor do Senhor, eles serão escravos
de demônios.

Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

PROGRAMA VERDADE E VIDA – Recomendamos o
programa Verdade e Vida, da IPB, com o Pr. Hernandes Dias
Lopes, todo sábado, às 10:00h, na Band. Assistam!
OFERTA ALÇADA – Esperamos que Deus conceda graça
aos irmãos, no sentido de ofertarem generosamente neste final
de ano, para que possamos concluir as nossas instalações.
Ainda precisamos construir o quarto que servirá de depósito,
atrás do templo. Esta obra deverá ser feita em janeiro ou
fevereiro do próximo ano. Portanto, que ninguém deixe de
contribuir, conforme a orientação bíblica em 2Co 9:7.
SAÚDE DO PASTOR – As dores lombares diminuíram de
intensidade e o tratamento continua, com a graça de Deus. Já
foi reiniciado o tratamento para reabilitação dos músculos
com fisioterapia e hidroterapia. Damos graças a Deus pelas
orações, pela bondade, compreensão e colaboração de todos
os irmãos.
ANIVERSARIANTES – Dia 25 – Daniel Ferreira da Silva
(3245-1643). Deus abençoe o seu servo.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Luiz Cláudio, Nina, Pará, Santinha, Sebastião
(marido de Penha), Selma, Silvinha, Tiago, Valda, Vera (irmã
de Edna); Zenilda, Wanda, e pela plena recuperação 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. Voltem sempre!

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
15:00h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
17:00h– Atendimento
no Gabinete.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

Queridos, chegamos ao Natal mais uma vez. Como todos os anos, vemos
uma corrida frenética às lojas. As pessoas, como massa de manobra do
marketing, precisam gastar o seu décimo terceiro. O Natal de Jesus, que
é uma festa pagã introduzida no Cristianismo, não poderia se transformar
em outra coisa, senão em um evento puramente comercial, instrumento
do capitalismo mercantilista. Até o principal personagem da festa, Jesus,
foi substituído pelo Papai Noel, uma criação humana. Quanto à data da
festa, 25 de dezembro, esta foi determinada pelo Imperador Romano
Constantino no ano 336 depois de Cristo, para substituir uma festa pagã
em honra ao sol (Mercúrio). Constantino “converteu-se” ao cristianismo,
e “cristianizou” todas as festas pagãs, trazendo para dentro da Igreja toda
sorte de idolatrias e superstições próprias do paganismo. Sobre a
verdadeira data do natal de Jesus, isso não tem nenhuma importância
para nós. Se tivesse, estaria escrito na Bíblia. O que interessa para nós é
saber que o natal de Jesus foi realmente um milagre. “O verbo se fez
carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade” (Jo 1:14). É
Deus “manifestado na carne” como está escrito em 1Tm 3:16, e este é
um fato histórico incontestável que aconteceu na “plenitude do tempo”
de Deus, como está escrito em Gl 4:4. Sabemos que o tempo e a história
pertencem ao Senhor. Observem que o texto de Lucas, acima, nos revela
que César Augusto era o imperador romano. O Império Romano
dominava o mundo, e foi o imperador César Augusto quem determinou o
recenseamento. Esta providência administrativa fez com que José e
Maria fossem se alistar em Belém, para que Jesus nascesse lá, como
predissera o profeta Miquéias (5:2). Portanto, o Imperador César
Augusto, o homem mais poderoso do mundo, foi um simples instrumento
nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos eternos. Como isso é
confortante para nós, queridos, saber que Deus está no controle de todas
as coisas, e que todos os poderosos deste mundo estão sob o seu poder.
Como é confortante para nós, saber que o nosso Senhor decidiu nascer
pobre, numa família pobre, numa cidadezinha pobre, e por meio de sua
humilhação, adquiriu para nós um título de glória. Como é confortante
para nós, saber que o nosso Senhor, durante toda a sua vida, foi pobre
por amor de nós, desde o seu nascimento até a sua morte, para nos salvar.
Quanta diferença do que se prega hoje. Quanta diferença do Natal do
Papai Noel, das compras, do consumismo capitalista. Aos que sabem o
verdadeiro sentido do Natal, aproveitem as festas para agradecer a Deus
por tão grande amor, por tão grande graça, por tão grande salvação.
Afinal, o próprio Deus veio ao mundo para nos salvar. Aleluia!
Pr. Juarez Rodrigues

HINOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – “Achei Um Bom Amigo”.
Leitura Bíblica Alternada – Isaías 9:2-7 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – “Encorajamento”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 230 NC – “Adoração”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.

1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.
_________________________________________________________________________

Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!
Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.
Isaías 9:2-7 (Leitura Alternada)
2 - O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da
morte, resplandeceu-lhes a luz.
3 - Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste; alegram-se eles diante de ti, como
se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos.
4 - Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o
cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas;
5 - porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida
em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo.
6 - Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz;
7 - para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o
seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para
sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 86 do Breve Catecismo – O que é fé em Jesus Cristo?
Resposta: Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual recebemos e confiamos só
nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho.

Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.

Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona)

HINOS

209 NC - ENCORAJAMENTO
Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás não podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.

230 – ADORAÇÃO
Oh! Vinde fiéis, triunfantes e alegres,
Sim, vinde a Belém, já movidos de amor!
Nasceu vosso Rei, o Messias prometido,
Oh! Vinde, adoremos! Oh! Vinde,
adoremos!
Oh! Vinde adoremos ao nosso Senhor!
Olhai, admirados, a sua humildade,
Os anjos o louvam com grande fervor!
Pois veio conosco habitar, encarnado,
Por nós, das alturas celestes baixando,
Em forma de servo se fez, por amor!
E em glórias a vida nos dá, sempiterna,
Nos céus adorai-o, vós anjos, em coro,
E todos na terra lhe rendam louvor!
A Deus honra e glória contentes
rendamos,

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt. 7:15,16).

