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

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!!! – 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 se trata de artimanha para o enriquecimento
de organizações religiosas e seus líderes 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 dimensão
secular 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!
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 03 – Glória Stéfanny Santana
de Vasconcelos (8887-7369. Que Deus abençoe a sua
ovelhinha, com crescimento em estatura e graça.
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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

SAÚDE DO PASTOR – Por causa de um derrame
hemorrágico no olho direito com descolamento total de retina,
o Pastor foi submetido a uma cirurgia, e está se recuperando
bem. Porém, dentro de mais alguns dias terá que se submeter
a novo procedimento cirúrgico para correção de um problema
ocorrido após a primeira cirurgia. Continuemos em oração
pela saúde do Pastor.
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!

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 PECADO E A GLÓRIA DE JESUS
“Fiel é a palavra e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao
mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal (I Tm 1.15).

Queridos, transcrevo abaixo um texto do Pr. Lloyd-Jones, que nos dá
bem a profundidade do conhecimento de que precisamos para a
compreensão da graça de Deus em nos redimir da escravidão do pecado,
para a sua glória. Ninguém jamais terá uma concepção verdadeira do
ensino bíblico sobre a redenção, se não possuir clareza de entendimento
sobre a doutrina bíblica do pecado. E essa é a razão por que muitas
pessoas, em nossos dias, são inseguras e vagas em suas idéias a respeito
da redenção. A idéia mais comum é a de que o Senhor Jesus é um tipo de
amigo ao qual todos podem recorrer em dificuldades, como se isso fosse
tudo a respeito dEle. O Senhor Jesus é esse tipo de amigo - e temos de
agradecer a Deus! Mas isso não é redenção em sua inteireza ou em sua
essência. Você não pode começar a avaliar a redenção, até que
compreenda o que a Bíblia nos ensina a respeito da condição do homem
no pecado e de todos os efeitos do pecado no homem. (...) você não pode
entender a doutrina da encarnação de Cristo, a menos que entenda a
doutrina do pecado. A Bíblia nos ensina que o homem estava em uma
condição tão deplorável, que exigia a vinda, dos céus à terra, da
Segunda Pessoa da bendita e santíssima Trindade. Ele teve de humilharse e assumir a natureza humana, nascendo como um bebê. Isso era
absolutamente essencial, para que o homem fosse redimido. Por quê?
Por causa do pecado e da sua natureza. Por conseguinte, você não pode
entender a encarnação de Jesus, a menos que tenha um entendimento
claro sobre o pecado. De maneira semelhante, considere a cruz no
monte Calvário. O que ela significa? (...) O que aconteceu lá? Digo
novamente que você não pode entender a morte de nosso Senhor e o que
Ele fez na cruz, se não possui um entendimento claro sobre a doutrina do
pecado. A completa imprecisão das idéias de muitas pessoas a respeito
da morte de nosso Salvador se deve completamente a este fato: e elas
não gostam da doutrina do sofrimento penal substitutivo. Isso acontece
porque nunca compreenderam o problema e não vêem o homem como
um criatura caída no pecado. Estas são as doutrinas fundamentais da fé
cristã; não se pode entender a redenção, exceto à luz da terrível
condição do homem no pecado. O saudoso Pr. Lloyd-Jones lutou pelo
reavivamento na Inglaterra por cerca de quatro décadas. Creio que ele
estava equivocado ao tentar reavivar quem possivelmente nunca vivei
com Cristo, pessoas “inseguras e vagas em suas idéias a respeito da
redenção”, como ele mesmo definiu. Eis a importância de conhecermos
a doutrina, e somente o regenerado pode entender, aceitar a doutrina do
pecado, e glorificar a Jesus pela sua salvação.
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 135:1-3 (LEITURA UNÍSSONA).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – “Ó Rei Sublime”.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 269 NC – “Pureza no Sangue de Cristo”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 135:1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Aleluia! Louvai o nome do Senhor; louvai-o servos do Senhor,
2 – vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus.
3 – Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é
agradável.
____________________________________________________________________
Efésios 2:13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo
sangue de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da
separação que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo
por ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que
estavam perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da
família de Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 65 do Breve Catecismo – Que proíbe o quinto mandamento?
Resposta: O quinto mandamento proíbe o negligenciarmos ou fazermos alguma coisa
contra a honra e o dever que pertencem a cada um [dos pais] em suas diferentes condições
e relações.

HINOS LITÚRGICOS

HINOS LITÚRGUCOS

19 NC - Ó REI SUBLIME

269 NC – PUREZA NO SANGUE DE CRISTO

Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!

Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu;
Seja bendito o seu sangue
Que por nós, pecadores, verteu.
Eis que no sangue lavados.
E tendo puro o coração,
Os pecadores remidos
Por Jesus têm com Deus comunhão.

Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

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.

Alvo mais que a neve,
Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve eu estou.
Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto ele amou!
Eis nessas chagas pureza
Para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve
O teu sangue transforma, Senhor.
Se as faltas nós confessarmos
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas;
Purificas também, ó Jesus
Lavas de todo pecado,
Que maravilha de amor!
Pois que mais alvo que a neve
O teu sangue nos torna, 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: “Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir.
Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para
a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. (Jo. 10:17-18).

