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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
José Fábio – 3225-8820
Santiago Filho – 8761-1678

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

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
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).

COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Os pastores fieis sempre terão
motivações que não serão compreendidas pelo grande número de
consumidores de religião que frequentam as igrejas. Porém, eles
jamais tomarão decisões, motivados pelo medo de serem
rejeitados; não serão impulsionados pelo desejo de agradar; não
ministrarão por causa de condições financeiras; não realizarão
qualquer ato eclesial por simples tradição religiosa, nem se
deixarão influenciar pelo amor à publicidade ou pelo desejo de
boa fama. Antes, eles falam da parte de Deus, e avançam
totalmente independentes do apoio popular ou da falta deste
apoio. Eles sabem que essa é a vontade de Deus, e obedecem
mesmo sabendo que serão desprezados ou perseguidos. Eles
sabem que são ministros santos em um mundo pervertido. Se
alguns os seguirem, muito bem. Caso não os sigam, eles sofrem
pelos que rejeitam a Palavra. Contudo, quer sejam aceitos ou
rejeitados, os pastores fieis continuarão ensinando e orando pelo
povo, conforme a vocação para a qual foram chamados.

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..
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

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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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 REVELAÇÃO PROGRESSIVA DE DEUS
“Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora;
quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade
(...) e vos anunciará as coisas que hão de vir” (Jo 16:12-13).
Queridos, sabemos que a revelação de Deus é progressiva, e isso está bem
claro logo no início da carta aos Hebreus. Nos versículos citados acima,
vemos parte das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, antes de ser
traído por Judas e entregue aos seus algozes. Como podemos observar, o
cerne do seu longo discurso está nas duas promessas acerca do ministério do
Espírito Santo para a capacitação dos apóstolos. A primeira é que “o
Consolador, o Espírito Santo, (...) vos ensinará todas as coisas e vos fará
lembrar de tudo o que vos tenho dito” (Jo 14:26). A segunda é que “quando
vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade (Jo
16:13a). Conquanto estas promessas sejam reivindicadas por muitos ditos
cristãos, por má interpretação da Palavra, elas foram feitas aos discípulos
imediatos de Jesus, futuros apóstolos com a missão de tornar conhecido o
ministério salvífico do Filho de Deus. Durante três anos Jesus os ensinou, e
agora lhes faz a promessa de que tudo o que viram, ouviram e aprenderam a
seu respeito, o Espírito Santo os faria lembrar. O cumprimento desta primeira
promessa está no registro dos evangelhos, pela narrativa dos apóstolos.
Porém, como a revelação de Deus é progressiva, ainda havia muito que eles
teriam de aprender, e Jesus diz que isso lhes seria ensinado pelo Espírito da
verdade. Muitas pessoas reivindicam estas promessas equivocadamente,
imaginando que o Espírito Santo as fará lembrar o que nunca aprenderam, e
que ele ainda continua revelando coisas novas. Os católicos crêem que o
Papa continua recebendo novas revelações a serem transmitidas à Igreja. Para
os pentecostais, todo crente cheio do Espírito Santo recebe novas revelações.
Vamos entender o texto. Os pronomes “vos” e “vós” da primeira promessa
referem-se claramente aos discípulos, com quem Jesus está falando. O
Mestre lhes está dizendo que ainda teriam de aprender mais coisas, mas não
agora, com ele, e sim com o Espírito Santo, num futuro próximo. Portanto, o
“vos” da segunda promessa, sem nenhuma dúvida, também se refere aos
mesmos discípulos com quem Jesus está falando, e não a outras pessoas em
qualquer época, já que não se pode mudar a identidade do sujeito no meio de
um parágrafo. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos imediatos é que o
seu ministério de ensino seria suplementado pelo Espírito Santo, para que
eles, uma vez comissionados como apóstolos, testemunhassem o evangelho
da salvação em Cristo Jesus, com o seu poder para realizar sinais e
maravilhas. O livro de Atos, as cartas apostólicas e o livro do Apocalipse são
o registro do cumprimento da segunda promessa. Logo, depreende-se que na
revelação progressiva de Deus, o Espírito Santo teve o ministério de
recordação e de suplementação no ensino aos apóstolos, ambos cumpridos no
registro escrito do Novo Testamento, para o ensino daqueles que crêem no
evangelho da salvação. Os eleitos saberão discernir isso.
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 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – “Louvor”.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3:1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – “Crer e Observar”
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – “Segurança e alegria”.
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.
______________________________________________________________________

Provérbios 3:1-12 (Leitura Alternada)
1 - Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus
mandamentos;
2 - porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
3 - Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua
do teu coração
4 - e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
5 - Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal;
8 - será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos.
9 - Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
10 - e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
11 - Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
12 - Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 55 do Breve Catecismo – Que proíbe o terceiro mandamento?
Resposta: O terceiro mandamento proíbe toda profanação ao abuso de quaisquer coisas por
meio das quais Deus se faz conhecer.

HINOS – NOVO CÂNTICO
14 NC - LOUVOR

HINOS - NOVO CÂNTICO
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.
Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus pecados privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

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).

