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

Departamento Infantil
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

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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Ninguém tem o direito de crer
que é salvo, a não ser que ande no caminho da obediência e do
serviço consciente e intencional dedicado a Deus. Em 2Pe 1:311 aprendemos que o progresso na santificação é o único modo
de evidenciar a salvação. Além disso, muitos outros versículos
bíblicos nos asseguram que as pessoas não-santas que dizem
ser salvas, estão enganando a si mesmas, e caminham para a
perdição.

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

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO

PASTOR ELEITO – No domingo passado, em Assembléia
Geral, elegemos o nosso pastor para mais um período de 05
(cinco) anos. Agora precisamos sustentá-lo com nossas
orações, rogando a Deus que o mantenha fiel às Escrituras
Sagradas.
ATENÇÃO PAIS E MÃES! – A não ser que vocês mesmos
andem no caminho do Senhor, certamente serão negligentes em
conduzir seus filhos a tal caminho. Por isso, pais e mães
crentes, além de trazerem seus filhos à Igreja, devem fazer
deles seus parceiros de oração e de estudo da Palavra de Deus.

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.

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..

SÁBADO

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).

SEGUNDA

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!

19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
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 ESTUDO DILIGENTE DA PALAVRA
Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram
(...), investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias
oportunas, indicadas pelo Espírito Santo que neles estava (1Pe 1:10-11).
Queridos, há um pecado comum no seio da Igreja, especialmente entre os
mais jovens, que é a falta de estudo diligente da Palavra de Deus. Por
isso, prestem atenção! Não devemos nos deixar prender pelo pecado da
acomodação no aprendizado sobre a salvação, sobre a vontade de Deus
para as nossas vidas, porque isso nos leva naturalmente a nos desviar do
Caminho. É isso que lemos em Pv 19:27 – “Filho Meu, se deixas de
ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento”.
Também lemos em Pv 18:2 que “o insensato não tem prazer no
entendimento, senão em externar o seu interior”. Ou seja, quando nos
firmamos no que o nosso coração nos diz, quando demonstramos uma
grande vontade em externar o nosso interior, ou o nosso pretenso
conhecimento, isso evidencia que estamos precisando de mais
aprendizado e entendimento. Conseqüentemente, estamos precisando de
mais estudo da Palavra de Deus. Por isso, quando dissemos que esse
pecado é mais comum entre os jovens, é porque alguns apresentam, em
maior grau de intensidade, a necessidade de externar o seu interior, de
acordo com o que eles pensam que sabem. E quando pensamos que já
sabemos tudo, é até lógico achar que não precisamos aprender mais nada,
e isso, infelizmente, é observado com maior freqüência entre os mais
jovens. Em 1Pe 1:3-11 temos um trecho das Escrituras muito importante
no contexto desta mensagem, até por causa da máxima do
“evangeliquês” de que “Deus não chama pessoas capacitadas, mas,
capacita àqueles a quem chama”. Sim, mas como é que ele as capacita?
Através do estudo diligente da sua Palavra, como fizeram os profetas,
“investigando atentamente” (v. 11). Ou seja, o conhecimento existe, e
precisamos continuar buscando-o sempre. Nós temos que procurar com
diligência, e não esperar que Deus, através da sua soberana providência,
de forma miraculosa nos conceda essa capacitação, esse conhecimento
do qual necessitamos. Pensar assim, nada mais é do que provar a nossa
falta de conhecimento do Senhor. Na verdade, Deus capacita àqueles a
quem chama sim, concedendo-lhes a vontade de procurar com diligência,
“investigando atentamente” as coisas que nos direcionam a Deus,
iluminados pelo Espírito Santo, e só assim seremos frutíferos no pleno
conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para louvor da sua glória.
Que Deus nos conceda a vontade de prosseguir em conhecer ao Senhor,
estudando diligentemente a sua Palavra. 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 145:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – “Ao Deus Grandioso”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119: 97-104 (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 222 NC – “Mais Perto do Cruz”.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 - Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
3 - Grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.
____________________________________________________________________
Salmos 119:97-104 (Leitura Alternada)
97 - Quanto amo a tua lei! É a minha meditação, todo o dia!
98 - Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos; porque, aqueles, eu
os tenho sempre comigo.
99 - Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos.
100 - Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos.
101 - De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra.
102 - Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas.
103 - Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais que o mel à minha boca.
104 - Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento; por isso, detesto todo caminho de
falsidade.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 59 do Breve Catecismo – Qual dos sete dias Deus designou para ser o sábado
(=descanso) semanal?
Resposta: Desde o princípio do mundo, até à ressurreição de Cristo, Deus designou o
sétimo dia para o descanso semanal; e a partir de então, prevaleceu o primeiro dia da
semana para continuar sempre até ao final do mundo, que é o Sábado Cristão
(=Domingo).

HINOS LITÚRGICOS
26 NC – AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e Vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!

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.

HINOS LITÚRGUCOS
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
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

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.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Porque em verdade vos digo: Até que o céu e a terra passem, nem um i ou
um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra (Mt.5:18).

