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

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

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Em nossa denominação
ensinamos que a salvação é totalmente obra do Senhor, e que
sem ele nada podemos fazer. Todos nós sabemos que Deus fica
irado com os pastores que tentam desviar alguma glória para si
pelo sucesso de seus ministérios. Porém, é comum falarmos
daquilo que acontece em nossas igrejas, apresentando relatórios
daquilo que conseguimos alcançar — o crescimento, as
conversões, considerando como se isto fosse ao menos em parte
mérito nosso — por nosso trabalho duro, nossa bela pregação,
nossa habilidade administrativa e comunicativa, nossa
capacidade pastoral, nosso evangelismo ou mesmo nossa
santidade e orações. Não será esta seja a principal razão por que
vemos tão poucos frutos em nossas igrejas hoje? Religiosidade
sócio-cultural, sem o poder do Espírito Santo?
CAFÉ DAS MÃES – No próximo domingo, dia 13, teremos o
café das mães. Todos devem se disponibilizar, principalmente
os homens, para preparar um delicioso café para as nossas
mães.

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – Todos os irmãos estão
convocados para uma Assembleia extraordinária no próximo
domingo, dia 13, logo após o café das mães, para procedermos à
eleição do pastor efetivo da Igreja.

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

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).

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 em 2Co 9:7,
a fim de que concluamos as nossas instalações..
ANIVERSARIANTES – Dia 02 - Zenilda D. de Araújo
(3232-3532); Dia 05 – Danielle G. da Silva (8739-8249); Dia
11 – Tâmara P. de Azevedo (8894-9009); Dia 19 - Zoraide A.
Leite (3225-1665); Dia 20 - Viviane G. M. de Souza (32444945; - Dia 21 – Márcio M. e Silva (3225-8820); Dia 23 Vilta M. e Silva (3225-8820; Dia 30 - Matheus D. de Araújo
(3232-3532).
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Matheus, Santinha, Sebastião (marido da irmã
Penha), Sílvia, Valda, Vera (irmã de Edna), Wanda, pela mãe da
Irmã Elieudes, e pela 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. Serão sempre bem-vindos!

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO
Rua Vicente Lucas Borges, 477. 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.

O DOM DA MATERNIDADE
Queridos, entre as muitas virtudes que Deus concedeu às mulheres,
destaca-se o dom da maternidade. Quando lemos a Bíblia identificamos
varias personagens femininas de grande importância na história do povo
de Deus. Algumas, em princípio estéreis, mas que expressaram virtudes e
comportamentos dignos de imitação, simplesmente porque entenderam o
papel que Deus lhes determinou. Podemos citar Sara, Rebeca, Ana, a
mãe de Sansão e Isabel. Maria, a mãe de Jesus, impressiona-nos pela sua
simplicidade de vida, e pela maneira como foi fiel ao chamado celestial.
Verificamos nas Escrituras, que quando Maria visitou Isabel, sua prima,
esta ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: “Bendita és tu entre as
mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre (Lc.1:42). Em resposta à
saudação de Isabel, Maria proferiu um belo cântico que expressou alguns
traços marcantes da sua simplicidade, que devem ser observados por
todas as mulheres e mães crentes: “A minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador, porque contemplou
na humildade da sua serva” (Lc. 1:46-48). Maria, mãe de Jesus, através
desse cântico, ensina-nos que a sua alegria baseava-se tão-somente em
seu relacionamento com Deus, e não nas circunstâncias, já que era muito
pobre. De igual modo, mesmo recebendo o dom da maternidade de
forma maravilhosa, Maria permaneceu humilde, simples, e desprovida de
arrogância, porque conhecia o seu papel de esposa e mãe, na forma
requerida por Deus. Outra mãe que nos chama atenção entre as citadas
acima, é Ana, mãe do profeta Samuel. Mesmo chorando a sua
esterilidade, nunca deixou de ser uma esposa dedicada ao seu marido, e
fiel ao Senhor. Em sua angústia extrema, pediu um filho varão ao
Senhor, com o voto de devolvê-lo, se Deus lhe concedesse o pedido.
Também foi agraciada por Deus de forma maravilhosa com o dom da
maternidade, e conforme o seu voto, no tempo apropriado, entregou o
menino ao sacerdote Eli, para o serviço no templo. Que coisa
impressionante! Como uma mulher estéril, ao conceber, pôde abrir mão
do seu único filho? É simples, queridos! O que realmente importava para
Ana, Maria, bem como as outras mães citadas, era o conhecimento de
que tinham um Deus que é Senhor e Salvador, e isso fazia toda diferença
em suas vidas. Elas conheciam o papel que lhes foi determinado por
Deus desde a eternidade, qual seja o papel de esposas e mães. Estes são
comportamentos dignos de imitação. Que Deus conceda às nossas
mulheres o dom da maternidade, com discernimento, para que vivam
com humildade e simplicidade, desempenhando o papel de esposas e
mães, em total dependência do Senhor, para louvor da sua glória. 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 117:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – “O Deus Fiel”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 128:1-6.
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 9 NC – “Aleluia ao Deus Triúno”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 397 NC – “Por Minha Boa Mãe”.
Oração Final.
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 117:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos.
2 - Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor
subsiste para sempre. Aleluia!

HINOS LITÚRGICOS
32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

1 - Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos!
2 - Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
3 - Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera; teus filhos, como
rebentos da oliveira, à roda da tua mesa.
4 - Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor!
5 - O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém
durante os dias de tua vida,
6 - vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel!

Ó Deus Triúno, vem-nos conceder
A plenitude do real poder,
E as nossas almas vem, aqui, reger.
Aleluia! Aleluia!

397 NC – POR MINHA BOA MÃE
Por minha boa mãe
E pelo seu amor,
Na terra, sem igual,
Eu louvo-te, ó Senhor.
E grande o bem
Que na alma tem
Quem pode alguém
Chamar de mãe
Pois ela me cuidou
Da vida ao despontar.
E aos pés do bom Jesus
Feliz me fez andar

____________________________________________________________________
Salmos 128:1-6 (Leitura Alternada)

HINOS LITÚRGUCOS

9 NC – ALELUIA AO DEUS TRIÚNO
A ti, ó Deus, altíssimo Senhor,
Eterno Pai, supremo Benfeitor,
Teus filhos vêm, alegres, dar louvor.
Aleluia! Aleluia!
A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
Da graça a fonte, da verdade a luz,
Por teu amor mostrado sobre a cruz,
Aleluia! Aleluia!

Se pobre ou rico eu for,
Jamais hei de esquecer
A minha boa mãe,
Enquanto aqui viver.
É grato aqui sentir
De mãe o puro amor.
Por ela o coração
Bendiz ao Criador.

A ti, ó Deus, Espírito de amor,
De nossas almas santificador.
Mestre divino, bom Consolador,
Aleluia! Aleluia!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 58 do Breve Catecismo – Que exige o quarto mandamento?
Resposta: O quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados
em sua Palavra, particularmente um dia inteiro em cada sete, para ser um dia de santo
descanso a ele dedicado.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem” (Mt 7:11).

