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!!! – – Em nossos dias, a maioria
dos 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, por que não
consideram que agora fazem parte de uma nova criação em
Cristo Jesus. 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. Como pastor,
gostaria que essa diferença fosse cada vez mais acentuada e
mais evidente na vida dos irmãos.
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!
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..

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

Site: www.ip13demaio.org
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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 – 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.

14:30h – Atendimento
no Gabinete.

Dia 04 – Anny Margareth Oliveira (3226-6183); Dia 06 –
Rebeca Barbosa; Dia 30 – Iremar Oliveira (3224-2214); Dia
31 – Iraná Simões (3247-9998). Deus abençoe os seus
santos).

QUINTA

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.

Visitação Hospitalar.

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

16:00h– Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

A PARÁBOLA DA VINHA EM ISAÍAS
“O meu amado teve um a vinha num outeiro fertilíssimo. (...) Ele
esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas” (Is 5:1-2).
Queridos, esta parábola da vinha em Isaías 5:1-7 deve nos levar a refletir
sobra o grande amor de Deus pelo se povo, amor não correspondido, e
que acarreta o juízo de Deus, como forma pedagógica, para trazer o povo
ao reto caminho. Observem que Isaías se refere a Deus como o seu
amado, e ao povo de Israel como sua vinha em terreno fértil, ao pé do
monte. Então ele tirou as pedras, limpou e preparou o terreno, plantou
vides selecionadas, edificou uma torre de vigia para proteger a sua vinha,
e construiu um lagar para prensar as uvas e extrair o vinho no tempo
oportuno. Notem que Deus, o amado, fez tudo o que era necessário para
garantir uma colheita excelente, mas, ao invés de uvas boas, a sua vinha
só produziu uvas azedas. Como consequência, o amado proferiu um juízo
contra a sua vinha, o povo de Israel, anunciando que a destruiria:
“Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto; derribarei o seu
muro, para que seja pisada; torná-la-ei em deserto. Não será podada
nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos; às nuvens
darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do
Senhor dos exércitos é a casa de Israel” (Is 5:5-7). Convém chamar
atenção para o fato de que este juízo duríssimo foi proferido e aplicado
por Deus, o amado. Em nossos dias, a maioria das pregações nem de
longe falam do juízo de Deus, nem o associam ao seu amor para nos
trazer de volta ao reto caminho. Nem de longe lembram aos irmãos que a
má colheita em suas vidas está associada aos seus pecados, como Isaías
passa a explicar pelos “ais” a partir do versículo oito: aquisição ilegal de
propriedades (v. 8); festas e consumo excessivo de álcool (vv. 11-12);
desafio insolente a Deus (vv. 18-19); inversão de valores morais ((v. 20);
arrogância (v. 21); corrupção e violação dos direitos humanos (vv. 2223). Todos estes pecados sociais caracterizaram a vida em Israel nos
tempos do Rei Uzias, época de apogeu, prosperidade e luxo em Israel.
Todos estes pecados sociais são a materialização do desprezo pela
palavra do Senhor, o Santo de Israel (v. 24). Por isso, a ira de Deus se
acendeu contra Israel, e ele avisou ao povo sobre a invasão iminente
vinda do norte, certamente se referindo ao exército assírio, (vv. 26-39).
Ah! Irmãos, como é bom conhecer as Escrituras para saber discernir
quando Deus aplica o seu juízo como a mais pura manifestação de amor,
juízo capaz de nos trazer de volta para perto dele. O Senhor nos escolheu
como vides selecionadas, e nos plantou em terreno fértil, para que demos
bons frutos. É exatamente isto que Jesus repete na parábola da videira,
em João 15. Não desprezemos, pois, a palavra do Senhor, e sejamos
diligentes na produção de bons frutos.
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 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – “Ó Rei Sublime”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:33-48 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – “As Muitas Bênçãos”.
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 134:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas horas da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
_______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
19 NC - Ó REI SUBLIME
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!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!

Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS

33 - Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim.
34 - Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei; de todo o coração a cumprirei.
35 - Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo.
36 - Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça.
37 - Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho.
38 - Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem.
39 - Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons.
40 - Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos; vivifica-me por tua justiça.
41 - Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua
promessa.
42 - E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra.
43 - Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos.
44 - Assim, observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre.
45 - E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos.
46 - Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei.
47 - Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo.
48 - Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos.

Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,

Pergunta nº 69 do Breve Catecismo – Que proíbe o sexto mandamento?
Resposta: O sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida, ou a de nosso próximo,
injustamente, e tudo aquilo que para isso concorre.

Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.

Salmos 119:33-48 (Leitura Alternada)

SÍMBOLOS DE FÉ

HINOS LITÚRGUCOS

Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

172 NC - CHUVAS DE BÊNÇÃOS
Chuvas de bênçãos teremos
Pelas promessas de Deus;
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Tantas nós já recebemos,
Outras rogamos a Deus.
Chuvas de bênçãos teremos
Que do Senhor nos virão.
Os pecadores indignos
Graças dos céus obterão.
Chuvas de bênçãos teremos
Manda-nos, pois, ó Senhor.
Dá-nos o gozo dos frutos
Dos teus ensinos de amor!
Chuvas de bênçãos teremos
Chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.

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).

