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!!! – – Santidade e humildade
andam de mãos dadas, e são inseparáveis. Quanto mais
santificado o crente, mais humilde ele é. Essas duas
características do crente que se santifica para a glorificação têm
algo em comum: quanto mais santificado, mais ele lamenta a
sua impureza; quanto mais humilde, mais ele lamenta o seu
orgulho. Como é lindo pensar nisso, e como é terrível saber que
se a nossa impureza e o nosso orgulho não nos incomodam, é
evidente que estamos em rota contrária à glorificação.
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.
SAÚDE DO PASTOR – Após submeter-se a uma segunda
cirurgia no olho direito, o pastor está se recuperando bem, e já
começa a enxergar com o lho operado. Damos graças a Deus
pelo seu cuidado e providência, inclusive através das orações
dos irmãos.
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!
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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 SOBERBA E A HUMILDADE
“A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda” (Pv 16:18);
“a humildade precede a honra” (Pv 15:33)
Queridos, o ser humano não tem nenhum motivo para ser soberbo e
altivo de espírito, principalmente os crentes. Afinal, como pergunta o
apóstolo Paulo aos coríntios, “pois quem é que te faz sobressair? E que
tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te
vanglorias, como se o não tiveras recebido?” (1Co 4:7). No livro do
profeta Daniel, podemos ver um exemplo bastante ilustrativo de como “a
soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda”. No capítulo 4,
versículo 30, lemos que o rei Nabucodonosor andava todo empavonado
pelo terraço do palácio real, falando consigo mesmo sobre a própria
grandeza imperial: “Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para
a casa real, com o meu grandioso poder, e para glória da minha
majestade?”. Observem que esta pérola de soberba e altivez de espírito é
a antítese do modelo de oração ensinada por Jesus, que atribui a honra, a
glória e o poder a Deus, e não a qualquer ser humano (Mt 6:13). Por isso,
o rei Nabucodonosor ainda falava quando caiu sobre ele o juízo de Deus,
destituindo-o do seu reino e retirando-o do seu palácio. O rei ficou
completamente louco e passou a comer e a viver como os animais.
Somente depois que ele se humilhou, reconheceu o domínio do Deus
Altíssimo sobre todos os reinos humanos e ergueu os olhos ao céu em
adoração, sua sanidade e o seu reino foram restaurados simultaneamente.
Conforme as suas próprias palavras, o rei aprendeu que o orgulho e a
loucura andam juntos, assim como a humildade e a razão: “Agora, pois,
eu, Nabucodonosor, louvo exalço e glorifico ao Rei do céu; porque todas
as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e podem
humilhar aos que andam na soberba (Dn 4:30). Sim, o Senhor pode
humilhar aos que andam em soberba, e fará isso, conforme o
ensinamento do Senhor Jesus na parábola do fariseu e do publicano:
“porque todo o que se exalta, será humilhado; mas o que se humilha,
será exaltado” (Lc 18:14). É interessante notar como um rei ímpio
compreendeu a graça de Deus no juízo que caiu sobre ele, e quando se
humilhou, foi exaltado novamente, tendo o seu poder restabelecido. Por
outro lado, é inadmissível um crente ser soberbo e altivo de espírito,
sabendo como foi maravilhosamente alcançado pela graça salvífica do
Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro, conforme aprendeu com o
Mestre, nos ensina: “Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de
Deus, para que ele, em tempo oportuno vos exalte” (1Pe 5:6). É isso que
se espera de todo crente, pois sabemos que “a soberba precede a ruína, e
a altivez de espírito, a queda”, e que “a humildade precede a honra”.
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 34:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3:1-12 - (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 198 NC – “Salvação Graciosa”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 34:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 - Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.
____________________________________________________________________

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.

Provérbios 3:1-12 (Leitura Alternada)
1 - Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus
mandamentos;
2 - porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
3 - Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua
do teu coração
4 - e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
5 - Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal;
8 - será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos.
9 - Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
10 - e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
11 - Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
12 - Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 66 do Breve Catecismo – Qual é a razão anexa ao quinto mandamento?
Resposta: A razão anexa ao quinto mandamento é: uma promessa de longa vida e
prosperidade (tanto quanto sirva para a glória de Deus e o próprio bem do homem) a todos
aqueles que guardam este mandamento.

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.
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.

HINOS LITÚRGUCOS
Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos 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.

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!
Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.
Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

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).

