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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Mesmo o zelo sem
entendimento, dá em ruína. O templo construído por Salomão
foi a obra mais suntuosa daqueles dias. Por se tornar motivo de
orgulho em Israel, Deus o destruiu por mãos dos babilônios. O
templo construído por Zorobabel era mais modesto, e, diante da
opulência das edificações romanas, não era motivo de orgulho.
Por imaginar que Deus se agradava de prédios suntuosos, os
judeus, mesmo odiando Herodes, aceitaram que ele destruísse o
templo de Zorobabel e edificasse um novo templo maior em
tamanho e opulência do que qualquer outra edificação do
mundo antigo. Não era isso que Deus queria, e o templo foi
destruído por mãos dos romanos para nunca mais ser
reconstruído. Parece que as organizações religiosas chamadas
de igreja não aprenderam a lição, e continuam edificando
megatemplos como demonstração de poder.

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

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214

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!
A CAMPANHA CONTINUA! – 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..

========================

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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

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.
DOCÊNCIA – Por causa de um derrame hemorrágico de
grandes proporções no olho direito, o pastor está afastado
temporariamente. O ensino continua, a cargo dos presbíteros.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Santinha, Sebastião (marido de Penha), 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

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
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 IMUTÁVEL E INCÔMODA VERDADE
“Não penseis que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas
espada” (Mt 10:34).
Queridos, segundo a cultura “evangélica” atual, estas palavras de Jesus
não têm qualquer sentido ou aplicação para os pregadores pós-modernos
e para os seus seguidores. No mercado religioso atual, o Jesus que se
prega, que se “vende” e que se “compra” é um messias manso, sempre
amigável com os pecadores, mesmo que estes não tenham nenhum
interesse em seguir os seus ensinamentos. O Jesus atual é um Jesus
ecumênico, sempre disposto a dialogar com líderes religiosos e concederlhes poderes miraculosos, seja qual for a sua confissão de fé. Que
diferença do Jesus da Bíblia. Que diferença do Jesus que confrontou os
fariseus e escribas, os líderes religiosos de Israel. Que diferença do Jesus
que proferiu as palavras acima. Conquanto a Bíblia nos ensine que Jesus
é o Príncipe da Paz, segundo as suas próprias palavras, ele não é nem um
pouco pacifista quando se trata de hipocrisia e falsos ensinamentos. Por
isso, a nossa insistência para que os irmãos fujam de qualquer coisa,
qualquer ensinamento, qualquer ativismo eclesiástico que não esteja de
acordo com as palavras do Mestre. Não se iludam! Não é função do
evangelho tornar-nos amigáveis aos olhos dos homens, como parece ser
a intenção das denominações ditas evangélicas. Isso pode ser conseguido
com uma boa educação, e há várias instituições que cuidam disso. Há
vários meios de nos tornar agradáveis aos olhos do mundo, mas nada,
absolutamente nada nos fará agradáveis aos olhos de Deus, a menos que
o coração seja transformado e renovado pelo poder do Espírito Santo. Eis
o grande problema da cultura “evangélica” atual. O Jesus manso e
ecumênico usado como produto de consumo religioso nada tem a ver
com o Jesus da Bíblia, segundo as suas próprias palavras registradas nas
Escrituras Sagradas. O Jesus manso e ecumênico é criação de Satanás, o
enganador, que quer nos fazer pensar que o céu é aqui e agora. As
pessoas que seguem tais ensinamentos, mesmo imaginando-se no céu,
estão a caminho do inferno. O Jesus manso e ecumênico que se prega em
nossos dias até pode ajudar as pessoas a ser um belo exemplo na
sociedade, mas nunca a andar segundo o Espírito, O Jesus manso e
ecumênico que se prega em nossos dias pode ajudar a reduzir e até
mesmo eliminar algum pecado, mas nunca a erradicá-lo pela raiz. Por
isso, precisamos pregar a velha, imutável e incômoda verdade. O Jesus
da Bíblia não está à procura de quem desenvolva um diálogo amigável
com ele, como tentou Nicodemos (Jo 3). Jesus está em busca de
discípulos que sigam os seus ensinamentos, sem questioná-los, visto que
estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Considerem estas coisas.
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 113 NC – “Achei um Bom amigo”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34:9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Ofertas – Hino 194 NC – “Morada Feliz”.
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.

_____________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
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.

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.

Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixeele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

194 NC – MORADA FELIZ

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.

Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.

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.

Salmos 34:9-19 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor
bem nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu

HINOS LITÚRGUCOS

Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ

Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!

Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!

No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

clamor.

16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 63 do Breve Catecismo – Qual o quinto mandamento?
Resposta: O quinto mandamento é: “Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma longa
vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar.

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

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).

