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 verdadeiro sermão sempre
terá duas finalidades específicas: apresentar o evangelho de
Cristo aos incrédulos, chamando-os ao arrependimento, e
admoestar, exortar, encorajar os eleitos de Deus no sentido de
que abandonem os seus pecados e sigam a Cristo cada vez mais
de perto, até se tornarem semelhantes a ele. Qualquer coisa
diferente disso não passa de mero entretenimento oferecido por
falsos pastores a consumidores de religião.

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

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO

PROGRAMA VERDADE E VIDA – Recomendamos o
programa Verdade e Vida, da IPB, com o Pr. Hernandes Dias
Lopes, todo sábado, às 10:00h, 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..
SAÚDE DO PASTOR – A cirurgia de hérnia de disco
lombar a que o Pastor se submeterá, acontecerá na segundafeira, dia 27, ás 19:00h, no Hospital Memorial São Francisco.
Com tanto reparo cirúrgico, esperamos que o pastor fique
“novinho em folha”, quem sabe, um “pastor biônico” depois
da última cirurgia para 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.
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!

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
15:00h – 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 DECADÊNCIA DE ISRAEL E DA IGREJA
“Como jaz solitária a cidade, outrora populosa! Tornou-se como viúva,
a que foi grande entre as nações (Lm 1:1).
Queridos, sabemos que mensagens como esta podem parecer negativas,
derrotistas e desestimuladoras, mas, quando a submetemos ao crivo das
Escrituras Sagradas, constatamos que, como as mensagens dos profetas,
elas nos chamam de volta à sensatez, ao reto caminho. Entre centenas de
profetas falsos, uns poucos profetas fiéis com suas mensagens tidas como
negativas e derrotistas, não foram suficientes para reverter a decadência
moral e a destruição de Israel. Mesmo que pareça incrível, a tragédia de
Israel não mudou a trajetória de Judá, que seguia pelo mesmo caminho,
afastando-se cada vez mais de Deus. As reformas realizadas pelos reis
Ezequias e Josias não produziram mudanças radicais e duradouras. Então
o profeta Jeremias se queixava que o povo não lhe dava ouvidos,
preferindo andar “nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu
coração maligno” (Jr 7:24). A reforma realizada pelo rei Josias foi
rapidamente desfeita pelo seu filho Jeoaquim, rei que abusou do trabalho
escravo (Jr 22:13-17), e quando lhe levaram um rolo com as palavra de
Jeremias para que fosse lido diante dele, cortou-o em pedaços e jogou em
um braseiro (Jr 36:21-23). A decadência continuou, e o rei
Nabucodonosor da Babilônia indicou Zedequias, irmão de Jeoaquim,
para sucedê-lo no trono de Judá. O novo rei, no entanto, “não se
humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor”
(2Cr 36:12). Ignorando o conselho de Jeremias, ele se rebelou
abertamente contra a Babilônia, e como consequencia, o exército
babilônio cercou Jerusalém, até que os seus muros foram derrubados e
transformados em entulho. O majestoso templo de Salomão foi
queimado, reduzido a cinzas, e o povo foi levado cativo. Será que os
irmãos veem alguma semelhança entre a decadência de Israel/Judá e a
decadência da Igreja? Por acaso a Igreja não anda seguindo as centenas
de falsos profetas, ao invés de se humilhar perante os profetas fiéis que
falam da parte do Senhor, conforme as Escrituras? Por acaso a Igreja
verdadeira, que é a reunião dos santos para ouvir a exposição da Palavra,
não vem sendo destruída e transformada em um monte de entulhos de
tradições humanas? Será que os poucos crentes fiéis, assim como os
cativos da Babilônia, também passam por momentos de tristeza, achando
que Deus os abandonou neste mundo perverso que jaz no maligno? Neste
caso, a palavra consoladora do profeta Jeremias ainda deve servir para os
irmãos e para os pastores fiéis: “Quero trazer à memória o que me pode
dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos
consumidos porque as suas misericórdias não têm fim; renovam-se a
cada manhã. Grande é a tua fidelidade”. Amém.
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 – Isaías 25: 1 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96:1-13 (TODOS EM 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 194 NC – “Morada Feliz”.
Oração Final (TODOS EM PÉ).
Bênção Apostólica e tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Isaías 25:1 (Leitura Uníssona)
1 - Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito
maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.
______________________________________________________________________

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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 72 do Breve Catecismo – Que proíbe o sétimo mandamento?
Resposta: O sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuros.

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!

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.
194 NC – MORADA FELIZ

Salmos 96:1-13 (Leitura Alternada)
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 -Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e
julga os povos com eqüidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e
os povos, consoante a sua fidelidade.

HINOS LITÚRGICOS

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!

Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!
No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim
como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço”
(Jo. 15:10).

