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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Todos nós gostaríamos de
dizer como Jó: “Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora
os meus olhos te vêem” (Jó 42:5). Porém, nem de longe
queremos passar pela experiência que Jó passou, para chegar ao
seu nível de maturidade espiritual. Lembrem-se! É no
sofrimento que Deus aperfeiçoa o nosso caráter e nos fortalece,
para louvor da sua glória.
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!

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).

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

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
BOLETIM DOMINICAL - Ano VI, nº 282– 19 agosto / 2012

NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

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..

SEGUNDA

SAÚDE DO PASTOR – O Pastor ainda nem fez a última
cirurgia no olho, e terá que submeter-se a outra cirurgia por
causa de uma hérnia de disco na coluna lombar. Com tanto
reparo cirúrgico, esperamos que o pastor fique “novinho em
folha”, quem sabe, um “pastor biônico” depois da
recuperação da visão no olho direito. Em todas estas coisas,
damos graças a Deus pelo seu cuidado e providência,
inclusive através das orações dos irmãos.

QUINTA

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

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.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Pará, Santinha, Sebastião (marido de Penha),
Selma, Valda, Vera (irmã de Edna); Wanda, e pela plena
recuperação do Presb. Daniel, do Pr. Juarez e da irmã Selma.
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

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.

SOMOS COLABORADORES DE DEUS
“Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden
para o cultivar e o guardar” (Gn 2:15).
Queridos, é comum ouvirmos as pessoas reclamando do trabalho, mesmo
as pessoas ditas crentes. Mais comum ainda é ouvirmos as pessoas
reclamando da segunda-feira como um dia chato, maçante, cheio de tédio
por causa do cansaço (ou ressaca) do domingo. Não é estranho ouvir isso
de um crente? Como pode um salvo, alguém que conhece o propósito de
Deus para a sua criação, reclamar da segunda-feira porque está cansado
do domingo? Ora, o domingo é o dia de descanso restaurador, também
dedicado à adoração daquele que nos deu a vida, o trabalho e todas as
coisas de que dispomos para a realização do trabalho. Portanto, na
segunda-feira os crentes devem estar dispostos e radiantes por mais uma
semana de trabalho que se inicia, pela graça de Deus. Precisamos ter uma
concepção correta acerca do trabalho. Muitos crentes encaram o trabalho
como um castigo, como algo doloroso que temos de fazer para garantir o
pão de cada dia. Já imaginaram Adão aborrecido toda segunda-feira para
retomar o cultivo do jardim, conforme Deus lhe mandou? É claro que
não! Certamente Adão trabalhava com prazer. Afinal, ele sabia que
naquela tarefa, Deus criou o jardim, e o criou para cuidar do jardim.
Vamos pensar com Adão? Ora, se Deus criou o jardim, certamente
poderia cuidar dele sozinho. Contudo, Deus preferiu criar o homem para
ser o seu colaborador no cuidado das coisas criadas. Quanta honra Deus
nos concedeu! Como é possível um salvo reclamar disso? Vamos
entender melhor. Deus criou a natureza e nos deu o poder de cultivá-la.
Ou seja, a natureza é tudo o que Deus criou e nos deu; cultura é aquilo
que fazemos com o que Deus nos deu. Lembram? O jardim foi criado por
Deus, e dado a Adão para cultivá-lo e guardá-lo. Observem que a
natureza é tudo o que Deus criou, é a matéria prima; a cultura é fruto do
cultivo humano. A natureza é uma criação divina; a cultura ou o cultivo
do homem a transforma em bens e mercadorias necessárias ao
desenvolvimento da vida. Percebem quanta honra o Senhor Deus nos
concedeu? O Criador do universo nos convida a partilharmos de seu
trabalho, que ele poderia fazer sem a nossa participação. Portanto,
quando conhecemos o propósito de Deus na criação do seu reino
cósmico, não podemos deixar de considerar o nosso trabalho como um
privilégio. Quando entendemos que estamos colaborando com Deus, o
nosso Criador e Senhor, não podemos deixar de realizar o nosso trabalho
com toda satisfação, seja qual for o trabalho, porque sabemos que
estamos colaborando com Deus. Quanta honra! Como é bom conhecer as
Escrituras e saber qual o propósito de Deus para as 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 19: 1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – “Ao Deus Grandioso”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 25:1-7 (TODOS EM PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – “O Deus Fiel”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – “Segurança e Alegria”.
Oração Final (TODOS EM PÉ).
Bênção Apostólica e tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 19:1-4 (Leitura Uníssona)
1 - Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
2 - Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
3 - Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som;
4 - no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do
mundo.

___________________________________________________________________
Salmos 25:1-7 (Leitura Alternada)
1 - A ti, Senhor, elevo a minha alma.
2 - Deus meu, em ti confio; não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus
inimigos.
3 - Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado; envergonhados serão
os que, sem causa, procedem traiçoeiramente.
4 - Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas.
5 - Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu
espero todo o dia.
6 - Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a
eternidade.
7 - Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembrate de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 71 do Breve Catecismo – Que exige o sétimo mandamento?
Resposta: O sétimo mandamento exige todos os esforços lícitos para preservar a nossa
própria vida e a de nossos semelhantes.

HINOS LITÚRGICOS
26 NC - AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e Vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca falhaste,
Tal como eras, tu sempre serás.

HINOS LITÚRGICOS
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

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!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.
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: “Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o
mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria” (Jo.
16:20).

