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!!! – O pastor precisa exortar e
ensinar a igreja nas doutrinas da Palavra de Deus. O pastor
deve velar constantemente pela alma dos crentes, guardando-os
do engano, do erro, do pecado e do mundanismo. Porém, o
ministério pastoral só será eficaz se ele viver de modo
exemplar, servindo de modelo vivo da fé cristã para a igreja.
Como tudo isso não é nada fácil, a igreja, por sua vez, deve
sustentar o seu pastor em oração e seguir os seus ensinamentos,
de acordo com a Palavra de Deus.
SAUDADES – Na segunda-feira passada mãezinha Sílvia foi
ceifada pelo Senhor da seara. Damos graças a Deus por isso.
Conquanto fique a saudade, sabemos que a irmã Sílvia está
com o Senhor, e que a encontraremos em breve. Esta é a nossa
esperança em Cristo.
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.
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.

DISCERNIMENTO ESPIRITUAL
“porque os meus olhos já viram a tua salvação, (...), luz para revelação
aos gentios, e para glória do teu povo de Israel” (Lc 2:30,32).
Queridos, é comum ouvirmos pessoas pedindo que Deus lhes dê
discernimento espiritual, como se isso fosse uma obra milagrosa.
Conforme temos ensinado, discernimento é a capacidade de fazer
julgamento, e isso depende de conhecimento. Não se pode julgar algo de
que não se tem conhecimento. Por exemplo, não podemos julgar se uma
cobra é venenosa ou não, se não tivermos conhecimento acerca de
cobras. De igual modo, não podemos julgar as pregações que ouvimos se
não tivermos conhecimento das Escrituras. Nos versículos acima vemos
o velho Simeão discernindo que aquele menino que entrara no templo
nos braços da mãe era o Messias prometido. Percebem a base do seu
discernimento? O velho piedoso aguardava ansiosamente o Messias
prometido. Ele conhecia a história do povo de Deus, e as promessas de
Deus acerca do Messias. O discernimento do Espírito foi no sentido de
que Simeão apenas reconhecesse aquele que já era conhecido através das
Escrituras. Quando ele pegou o menino nos braços, deixou claro o
reconhecimento de que naquele momento se cumprira a promessa de
Deus em sua vida: “Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo,
segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação”
(vv. 29-30). Ora, o que Simeão estava vendo era o menino, filho de
Maria, mas ele disse ter visto a salvação de Deus, o Messias que Deus
havia enviado para nos libertar da escravidão do pecado. O velho piedoso
disse ter visto a luz do mundo, para revelação aos gentios, e para glória
de Israel, numa alusão clara à profecia de Isaías, que certamente ele
conhecia muito bem: “Sim, diz ele: pouco é o seres meu servo, para
restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de
Israel; também te dei como luz para os gentios, para seres a minha
salvação até à extremidade da terra” (Is 49:6). Por fim, Simeão disse a
Maria que “o menino está destinado tanto para ruína como para
levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição (v.
34). Ah! Irmãos, como é bom conhecer as Escrituras para saber discernir
quando o nome do Senhor está sendo usado para a ruína de muitos, e
como alvo de contradição com a sua própria Palavra. Este é um alerta
que recebemos através de Simeão. Precisamos avaliar a nossa condição
espiritual, porque diante do Senhor não há neutralidade: ou estamos de
pé, ou caídos. Pelos caídos, rogamos as misericórdias de Deus para sua
conversão. Pelos que estão de pé, rogamos a graça de Deus para que
perseverem crescendo no conhecimento do Senhor. Esta é a “fórmula”
para obter discernimento espiritual.
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 135:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – “Louvor”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:1-8 (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 144 NC – “Segurança e Alegria”.
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.

_____________________________________________________________________
Salmos 119:1-8
1 - Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor.
2 - Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração;
3 - não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos.
4 - Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca.
5 - Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos.
6 - Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus
mandamentos.
7 - Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos
juízos.
8 - Cumprirei os teus decretos; não me desampares jamais.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 68 do Breve Catecismo – Que exige o sexto mandamento?
Resposta: O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para preservar a nossa
própria vida e a de nossos semelhantes.

HINOS LITÚRGICOS
14 NC - LOUVOR

HINOS LITÚRGUCOS
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.
Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

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

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

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.

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?” (Mt. 7:15,16).

