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!!! – Muitas pessoas, inclusive
membros de igrejas tradicionais, andam em busca de bênçãos,
“curas milagrosas”, “sinais e maravilhas”, sem demonstrar
nenhum interesse pelos ensinamentos do Senhor nas Sagradas
Escrituras. Tais pessoas estão equivocadas. A presença e o
poder de Cristo estão na sua Palavra. Por isso, ao invés de
buscar experiências subjetivas, precisamos buscar a presença e
o poder de Deus através do estudo diligente da Bíblia Sagrada,
e não em supostas e enganosas “experiências espirituais”.
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 recuperação pós-cirúrgica do
pastor está ótima, segundo avaliação do cirurgião. As dores
musculares fazem parte do processo, tempo em vista o tempo
em que nervos e músculos ficaram presos por causa da hérnia,
e do próprio processo cirúrgico. Agora é esperar a
recuperação que durará cerca de um mês, com fisioterapia e
acupuntura. Nosso pastor tem passado por grandes provações,
e ainda fará mais uma cirurgia no olho direito. Mas, em todas
estas coisas, damos graças a Deus pelo seu cuidado e
providência, inclusive através das incessantes orações dos
irmãos.
ANIVERSARIANTES – Dia 05 – Tânia Maria Fernandes;
Dia 13 – Adeilson Barbosa da Silva (8837-6519); Dia 22 –
Luana Fernanda G. do Nascimento. Deus abençoe os seus
santos).
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Nina, Pará, Santinha, Sebastião (marido de
Penha), Silvinha, Tiago, 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!
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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
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.

O PERDÃO E A CURA
“Homem, estão perdoados os teus pecados. (...) disse ao paralítico: Eu
te mando; Levanta-te toma o teu leito, e vai para casa” (Lc 5:20, 24).
Queridos, é comum tomarmos conhecimento de pessoas, membros de
igrejas tradicionais há bastante tempo, que em decorrência de alguma
enfermidade física, passam a perambular de igreja em igreja em busca de
cura milagrosa, ao invés de buscar maior intimidade com Deus, rogando
a sua misericórdia para que lhes sejam perdoados os pecados cometidos
diariamente. É como se a cura física fosse mais importante do que o
crescimento no conhecimento de Deus, independentemente das
circunstâncias, que, quanto mais adversas, mais nos ensinam sobre o seu
cuidado para com os eleitos. Além do mais, desconhecem que o perdão
sempre traz a cura, seja ela física, da alma, ou as duas, segundo o
propósito de Deus. No caso presente, o evangelista Lucas narra o
episódio bastante significativo do perdão e cura de um paralítico. O
homem, impedido pelas suas limitações físicas de chegar a Jesus, foi
conduzido por quatro amigos, de uma forma nada comum, até a presença
do Mestre. Considerando a fé do paralítico e de seus quatro amigos, visto
o enorme trabalho que tiveram, Jesus simplesmente lhe disse que os seus
pecados estavam perdoados. Convém observar que não há qualquer
registro de decepção dos cinco envolvidos, que ali permaneceram sem
nada dizer. Os fariseus, porém, que eram os mestres da lei, os pastores da
época, arrazoavam consigo mesmos que aquilo era uma blasfêmia, uma
vez que só Deus pode perdoar pecados (v. 21). Eis a raiz do problema: os
mestres da lei, os próprios pastores da época não conheciam o Deus de
quem se julgavam representantes. Mas Jesus, por saber muito bem quem
eram eles, interpelou-os, traçando um paralelo entre as duas bênçãos, o
perdão e a cura, declarando que perdoou o paralítico para que as pessoas
soubessem que ele tinha poder para perdoar pecados, assim como tinha
poder para curar, o que fez em seguida, ordenando que o paralítico
levantasse, tomasse o seu leito e fosse para casa, diante do espanto geral.
Porque o espanto? Porque aquelas pessoas ainda não eram cristãs, ainda
não conheciam o Cristo de Deus, aquele que veio perdoar pecados, e para
comprovar o seu poder, curou enfermidades físicas para as quais ainda
não havia solução por meio das ciências médicas. Sim, mas, e muitos dos
ditos crentes de hoje, conhecem? É razoável concluir que não! Se
conhecessem o Cristo de Deus, saberiam que o perdão enseja a cura, que
pode incluir a cura física, e que esta não é mais importante do que o
perdão. A nossa conduta precisa demonstrar que realmente conhecemos
o nosso Deus. Portanto, em qualquer circunstância, descansemos no
Senhor, certos de que ele nos ama sobremaneira, não por nós mesmos,
mas por amor do seu nome. 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 – Salmos 113:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – “Louvor”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 78:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – “Crer e Observar”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 144 NC – “Segurança e Alegria”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
______________________________________________________________________
Salmos 78:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha boca.
2 - Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
3 - O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
4 - não o encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor,
e o seu poder, e as maravilhas que fez.
5 - Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a
nossos pais que os transmitissem a seus filhos,
6 - a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se
levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes;
7 - para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus,
mas lhe observassem os mandamentos;
8 - e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração
inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 75 do Breve Catecismo – Que proíbe o oitavo mandamento?
Resposta: O oitavo mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir, injustamente,
o adiantamento da riqueza, ou do bem-estar exterior, tanto o nosso como o de nosso
próximo.

HINOS LITÚRGICOS
14 NC - LOUVOR

HINOS LITÚRGICOS
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: “O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo” (Jo 7:16,17).

