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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – A disputa entre denominações
religiosas está tão acirrada no mercado religioso que, às vezes,
tendemos a pensar que a batalha espiritual está apenas no nível
econômico, político, capitalista. Não está. Não se trata de uma
guerra por espaços físicos, templos, poder sobre as pessoas
neste mundo. Não é apenas uma artimanha para o
enriquecimento de líderes religiosos inescrupulosos. Também
não é uma tentativa de fortalecimento da igreja para assumir o
Estado. Trata-se de uma guerra na esfera espiritual em que não
se usam armas físicas e mortais, na esfera da criação. É isso
que Paulo ensina em 2Co 10:3-5: “não militamos segundo a
carne”. Precisamos discernir os espíritos, e isso só é possível
com o conhecimento das Escrituras Sagradas.
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!
CRUZADA VERDADE E VIDA – No dia 07.07, o Programa
Verdade e Vida estará em João Pessoa. O culto será realizado
no Espaço Gospel, e será precedido de panfletagem por toda a
cidade A nossa Igreja ficou responsável pela área nas
imediações da Bica. Contamos com o apoio dos irmãos.

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

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..
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).

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

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.

SANTA CEIA – A celebração será no segundo domingo.

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

Nosso endereço

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

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!

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.

GUERRA E PAZ
“Combate o bom combate da fé” (1Tm 6:12).
Queridos, há uma frase bastante conhecida acerca da paz: “Queres a
paz? Prepara-te para a guerra”. Como sabemos, a frase trata da paz que
pretensamente pode ser conquistada pelos homens, e pelos seus próprios
meios. Nesse sentido, cresce no meio evangélico a mobilização para
promover a paz entre as diversas confissões de fé, o que denominam de
ecumenismo. Segundo os defensores dessa pretensa paz, precisamos nos
concentrar naquilo que nos une, alegando que essa é a vontade de Jesus.
Afinal, foi ele quem disse: “Bem-aventurados os pacificadores” (Mt
5:9). Só que o Senhor Jesus também demonstrou com a sua vida e sua
pregação que não pode haver paz entre a verdade e o engano. Durante
todo o seu ministério ele esteve em guerra contra os líderes religiosos de
Israel, os escribas e fariseus. Por outro lado, está claro nas Escrituras, que
as armas utilizadas pelo Senhor Jesus, não eram “carnais, e, sim,
poderosas em Deus, para destruir fortalezas” (2Co 10:4). Porque isso?
Porque também está claro nas Escrituras que “a nossa luta não é contra
o sangue e a carne” (Ef 6:12). Jesus nunca concordou com os seus
opositores, mas os amou e orou por eles, mesmo no momento da sua
crucificação, tramada por eles. Portanto, se é verdade que não podemos
ser hostis com aqueles que professam uma fé estranha às Escrituras
Sagradas, também é verdade que não podemos ser condescendentes com
eles, como é a proposta do ecumenismo. Neste mundo, vivemos um
misto de guerra e paz. Não podemos esquecer que os discípulos de Jesus
estão em guerra irreconciliável contra o mundo, mas o seu testemunho
deve ser sempre moderado, com mansidão e graça (Ef 4:29; Cl 4:6).
Confessamos que, às vezes, gostaríamos de ter poder para fazer descer
fogo do céu contra os blasfemadores e contra aqueles que levam
multidões pelo caminho do engano, mas sabemos que esse sentimento
não é apropriado para um discípulo de Jesus (Lc 9:54-55). A nossa
guerra pela paz nada tem a ver com litígios pessoais. Nossa declaração
de guerra, na verdade, deve ser um manifesto pela paz através de um
convite de reconciliação com Deus (2 Co 5:18-20). Se temos o fruto do
Espírito (Gl 5:22-23), a nossa primeira atitude ao encontrar alguém no
erro é a mansidão prescrita em Gálatas 6:1, lembrando que nós, outrora,
também vivíamos no erro (Tt 3:2-3). É com esse entendimento que
somos instruídos a lutar pela fé. É assim que o apóstolo Paulo ensina ao
pastor Timóteo: “Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância,
a mansidão” (1Tm 6:11), sem, contudo, deixar de lembrar logo no
versículo seguinte: “Combate o bom combate” (v. 12). Que Deus nos
conceda graça para discernir e viver segundo a sua justiça. 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 95:1-3(Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – “Glória e Coroação”
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 16:1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 103 NC – “Salvação em Cristo”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Ofertas – Hino 61 NC – “Ações de Graças”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95:1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 – Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos.
3 – Porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses.
_____________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
HINO 52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO

Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!
Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

Salmos 16:1-11 (Leitura alternada)
1 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.
2 - Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente.
3 - Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
4 - Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses; não oferecerei as suas
libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
5 - O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
6 - Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança.
7 - Bendigo o Senhor, que me aconselha; pois até durante a noite o meu coração me ensina.
8 - O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não serei
abalado.
9 - Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará seguro.
10 - Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo veja
corrupção.
11 - Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua
destra, delícias perpetuamente.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 64 do Breve Catecismo – Que exige o quinto mandamento?
Resposta: O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos
deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores,
inferiores, ou iguais.

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.

HINOS LITÚRGUCOS
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

61 NC – AÇÕES DE GRAÇAS
Graças dou por esta vida,
Pelo bem que revelou,
Graças dou pelo futuro
E por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas,
Pelo amor, pela aflição,
Pelas graças reveladas,
Graças dou pelo perdão.
Graças pelo azul celeste,
E por nuvens que há também,
Pelas rosas do caminho
E os espinhos que elas têm.
Pelas noites desta vida,
Pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida
E a esperança que falhou.
Pela cruz e o sofrimento,
E, afinal, ressurreição,
Pelo amor que é sem medida,
Pela paz no coração;
Pela lágrima vertida
E o consolo que é sem par,
Pelo dom da eterna vida,
Sempre graças hei de dar.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: : “Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores,
e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém,
que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus” (Mt 5:19).

