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!!! – Em nossos dias, a maioria dos
ditos crentes leva uma vida tão parecida com a vida dos ímpios,
que não conseguimos perceber nenhuma diferença. Sabem por
quê? Por que não levam a sério a Bíblia, o que evidencia falta
de conversão verdadeira. A diferença entre o crente e o ímpio
tem de ser radical. Enquanto o ímpio é aquele que ama a si
mesmo, a ponto de desprezar a Deus e desconsiderar a sua
Palavra, o verdadeiro crente é aquele que ama a Jesus mais do
que todas as coisas, mais do que a sua própria vida, esforçandose para fazer a vontade do seu Senhor. Como pastor, o meu
desejo é que essa diferença seja cada vez mais acentuada e
mais evidente na vida dos irmãos.
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 auxiliálos e incentivá-los em casa no estudo do catecismo, e fazer
deles seus parceiros de oração e de estudo da Palavra de Deus.

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

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

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..
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 olho operado. Damos graças a Deus
pelo seu cuidado e providência, inclusive através das orações
dos irmãos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Daniel, Fábio, Lúcia, Pará, 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 REFORMA PRECISA DE REFORMA!
“E disse-lhes Jesus: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para
guardardes a vossa própria tradição (Mc 7:9).
Queridos, esta frase de Jesus, acima, foi dirigida aos fariseus, os líderes
religiosos de Israel, que o seguiam sempre na tentativa de apanhá-lo em
alguma situação que pudesse comprometê-lo. No contexto da frase, os
fariseus questionaram o Senhor Jesus porque os seus discípulos comiam
sem antes lavar as mãos, o que era proibido, segundo as tradições criadas
por eles mesmos. Assim, os fariseus viviam sob a autoridade de tradições
que eram passadas de geração a geração, e que eram impostas ao povo,
mesmo que fossem estranhas às Escrituras. Por isso, Jesus os acusou
claramente de estarem “invalidando a palavra de Deus pela vossa
própria tradição que vós mesmos transmitistes” (Mc 7:13). E o que é
pior, as Escrituras nos mostram de forma abundante, que quanto mais o
homem se afasta dos preceitos de Deus, levado por tradições humanas,
mais endurecido fica o enganoso coração, desesperadamente corrupto
por natureza (Jr 17:9). É por isso que Jesus “detonava” os fariseus, de
maneira contundente, mesmo sendo eles líderes religiosos de Israel,
acusando-os de estarem “negligenciando o mandamento de Deus,
guardais as tradições dos homens” (Mc 7:8). De maneira muito clara, o
Senhor Jesus considera que as tradições são a palavra do homem, e que a
Escritura é a palavra de Deus. Os líderes religiosos de Israel estavam
deixando que as suas tradições sufocassem a palavra de Deus, ao invés
de fazer com que a palavra de Deus reformasse diariamente a conduta do
homem pecador. Esse foi o motivo do embate durante a Reforma
Protestante. A Igreja Católica havia sufocado as Escrituras com uma
grande quantidade de tradições humanas, como no tempo dos fariseus e
Jesus. Desse modo, assim como Jesus desprezou a tradição dos antigos,
os reformadores desprezaram a tradição da Igreja Católica, a fim de que a
Palavra de Deus voltasse a ser a única regra de fé e prática. Como Jesus,
os reformadores ensinaram a supremacia das Escrituras sobre as
tradições humanas. Só que, como ensina o sábio Salomão, as coisas se
repetem ciclicamente (Ec 1:9). Acaso não é o que vemos em nossos dias
na maioria das igrejas de qualquer denominação? Invenções de toda
ordem, algumas chegam a ser bizarras, totalmente estranhas à palavra de
Deus, vão se consolidando como tradições humanas incorporadas ao que
se chama de “culto”. Por isso, insistimos em alertar aos irmãos! Os
verdadeiros seguidores de Jesus são chamados a não se conformar com
as tradições humanas, e a reformar a sua conduta diariamente pelas
Escrituras, a fim de honrar o Senhorio de Jesus Cristo, o Salvador de
nossas vidas. 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 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – “Glória e Coroação”.
Leitura Bíblica Alternada – Colossenses 1:13-20 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – “Vencendo Vem Jesus”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 121 NC – “Perfeição”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-2 (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.
_________________________________________________________________________
Colossenses 1:13-20 (Leitura Alternada)
13 - Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu
amor,
14 - no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
15 - Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;
16 - pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi
criado por meio dele e para ele.
17 - Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste.
18 - Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia,
19 - porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude
20 - e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse
consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 67 do Breve Catecismo – Qual é o sexto mandamento?
Resposta: O sexto mandamento é: “Não matarás”.

HINOS LITÚRGICOS
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!

HINOS LITÚRGUCOS
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!
121 – PERFEIÇÃO

147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,

Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,

Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Entrai pela porta estreita (larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz
para a perdição e são muitos os que entram por ela), porque estreita é a porta e apertado é
o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela (Mt 7:13-14).

