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
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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Não existe qualquer indício na
Bíblia de que a Igreja tem um chamado para entreter os
incrédulos, ou afagar as suas emoções. A Palavra precisa ser
pregada com integridade, e temos de ser absolutamente claros e
unânimes sobre isso, no púlpito e na congregação. Se os
incrédulos não querem nosso Salvador, o evangelho não pode
ser substituído por maneiras de salvarem seu casamento. Não
podemos praticar um culto musical com coreografia e dança
para torná-lo mais agradável aos incrédulos, ou ensinar-lhes
regras de procedimento ético para tornar mais agradável o seu
trabalho secular, ou oferecer um curso sobre a vida de solteiros,
etc. Tudo o que temos a oferecer-lhes é um Salvador que
removerá a culpa deles, um Profeta que lhes ensinará, e um
Pastor que os guiará e os protegerá até à glória do Pai.
PROGRAMA VERDADE E VIDA – Recomendamos o
programa Verdade e Vida, da IPB, com o Pr. Hernandes Dias
Lopes, todo sábado, às 10:h, na Band. Assistam!
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.
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 05 – Elieudes C. O. Isidro
Gomes (8813-0437); Dia 12 – Edna B. M. Fonseca (32253138; Dia 14 – Antonio M. da Silva; Dia 25 - Gláucia Diniz
Ferreira (3245-1643); Dia 28 - Gláucio M. de Vasconcelos
(8887-7369; - Dia 29 – Kallyane K. da Nóbrega (3244-2163)
e Maria Nina F. Ataíde (3043-8857). Que Deus abençoe os
seus santos.

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

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Santinha, Selma, Sílvia, Valda, Vera (irmã de
Edna); 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!

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

O PASTOR E A INTEGRIDADE DA PREGAÇÃO
Atos 20:17-38
Queridos, eu vos tenho dito que a pregação da Palavra é a obra mais
importante na vida de um pastor, e que deve ser o momento mais
esperado por parte da igreja. Todos os dons, dotes ou conhecimentos de
um ministro da Palavra devem ser canalizados para a pregação da
Palavra, para a correção, para a repreensão, para a exortação com toda
longanimidade e doutrina, conforme o apóstolo Paulo ensina ao jovem
pastor Timóteo (2Tm 4:2). No texto de Atos acima, ao se despedir dos
presbíteros de Éfeso, Paulo enumera alguns pontos que dão relevo à
forma íntegra com que lhes pregou a Palavra durante o tempo em que
esteve com eles, e que eles deveriam seguir (v. 18). Como ocupação
geral, o apóstolo lhes afirma que servia ao Senhor com toda humildade,
com muitas lágrimas, cuidando de forma especial do rebanho sob seu
pastoreio, como eles mesmos eram testemunhas (v. 19). O seu ensino era
ministrado tanto publicamente como nas casas dos irmãos, demonstrando
a sua diligência, seriedade e afeição (v. 20). A sua base doutrinária era o
arrependimento diante de Deus, e a fé em Jesus como o Cristo de Deus, o
nosso Senhor e Salvador (v. 21). Isso é o que deve ganhar almas e
preservá-las: a pregação da Palavra com integridade, tanto para a
justificação como para a santificação dos convertidos, sejam quais forem
as circunstâncias. Para reforçar esta afirmação, Paulo lembra a sua
paciência e perseverança diante das tribulações: “Porém, em nada
considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a
minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para
testemunhar o evangelho da graça de Deus” (v. 24). Como o apóstolo
afirma, a sua pregação era caracterizada pela lealdade: “Jamais deixei de
vos anunciar todo o desígnio de Deus” (v. 27). Isso mesmo ele ensina ao
pastor Timóteo, para que pregue a Palavra com integridade, quer os
ouvintes gostem da sua pregação, ou não (2Tm 4:2). Diferentemente do
que se vê na “profissão” de pastor em nossos dias, o apóstolo dá exemplo
de lealdade, desinteresse e autonegação pela causa do evangelho: “De
ninguém cobicei prata, nem o ouro, nem vestes” (v. 33). Lembrando o
quanto trabalhou para não ser pesado aos irmãos, e para ter condição de
ajudar aos necessitados (vv. 34-35), Paulo recita um ensinamento pessoal
que recebera do Senhor Jesus: “mais bem-aventurado é dar que receber”
(v. 35), já que esta palavra de Jesus não se encontra em qualquer outra
parte da Bíblia. Queridos, esta deve ser a base do ministério pastoral,
porque só a pregação da Palavra com integridade nos levará a construir
um bom alicerce de conhecimento de Deus e da sua vontade para nossas
vidas. Que Deus nos dê discernimento para entender a sua Palavra,
autonegação e força para praticá-la. Amém.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (TODOS, EM ORAÇÃO SILENCIOSA).
Chamada à Adoração – Salmos 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – “A Certeza do Crente”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação de Ofertas – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
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.
_______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
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!
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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 60 do Breve Catecismo – Que proíbe o quarto mandamento?
Resposta: O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos
deveres exigidos, e a profanação deste dia por meio de ociosidade, ou por fazer aquilo que
é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca
de nossas ocupações e recreações temporais.

Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

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!

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE

Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor

Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.

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.

Efésios 2:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
2 - nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da
potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência;
3 - entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa
carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira,
como também os demais.
4 - Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
5 - e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela
graça sois salvos,
6 - e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em
Cristo Jesus;
7 - para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para
conosco, em Cristo Jesus.
8 - Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
9 - não de obras, para que ninguém se glorie.
10 - Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de
antemão preparou para que andássemos nelas.

HINOS LITÚRGUCOS

Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: : “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama;
e aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a
ele” (Jo. 14:21).

