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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!!! – Que valor você dá às
Escrituras? Você lê a sua Bíblia diariamente, e se esforça para
memorizar versículos que alavanquem a sua vida de santidade?
Não? Você sabe por quê? Por que você não valoriza a Palavra
de Deus. Agora, imagine se houvesse um prêmio de R$
1.000,00 para cada versículo memorizado. A coisa mudaria de
figura? Sim, claro que sim. Certamente, por esse prêmio, você
faria o maior esforço para memorizar a sua Bíblia. Pois bem, eu
lhe afirmo que isso é um grande equívoco. Saiba que os
benefícios de memorizar a Palavra de Deus são infinitamente
maiores do que qualquer valor em dinheiro. Pense nisso, e
mude de atitude.
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 a avaliação médica. As dores
musculares fazem parte do processo, tendo em vista o tempo
em que nervos e músculos ficaram presos por causa da hérnia.
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 na terça-feira próxima. Em todas estas coisas, porém,
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 CRENTE E OS BENS MATERAIS
“Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas
concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na
ruína e perdição” (1Tm 6:9).
Queridos, não é exagero afirmar que a tônica das pregações atuais é o
materialismo, a vitória ufanista que dá cabo de todas as mazelas que
podem atingir a criação. Crente tem que ser rico, sadio, e vitorioso,
dizem os falsos pastores. Obviamente, esse tipo de sermão não tem base
bíblica. Mas, o crente pode ser rico? É claro que sim. Embora em número
bastante reduzido, a Bíblia nos apresenta alguns santos possuidores de
grandes riquezas. A diferença entre eles e os “crentes” que buscam
riquezas, é que os santos da Bíblia não punham o seu coração nas
riquezas. Um exemplo clássico é o relacionamento entre Abraão e Ló.
Mesmo possuidores de grandes riquezas, em nenhum momento eles se
desentenderam por causa de pastagens para os seus rebanhos, porque o
seu coração estava focado no reino de Deus, e não em riquezas seculares.
Logo, não é pecado ser rico. Pecado é deixar que bens materiais tomem o
lugar de Deus. Ora, se Deus formou o homem a partir da matéria criada,
obviamente este homem necessita de coisas materiais para viver, e é o
próprio Deus quem providencia o seu sustento. O Salmo 104 nos dá bem
a medida da provisão de Deus não apenas para humanidade, mas para
todas as suas criaturas. Um exemplo ilustrativo da provisão de Deus para
as pessoas está no episódio da multiplicação de pães e peixes: “E,
chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente,
porque há três dias que permanecem comigo e não têm o que comer; e
não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho”
(Mt 15:32). Podemos ver neste versículo como Jesus se preocupava com
as necessidades básicas das pessoas. Convém lembrar que aquela
multidão era composta por ímpios. O texto não deixa dúvida quanto a
isso. Logo após todos se fartarem, quando Jesus expôs a diferença entre o
pão que perece e o pão que desceu do céu, todos o abandonaram
definitivamente. Portanto, não é razoável que um crente, um salvo a
quem Deus se revelou de forma maravilhosa, viva empenhado em
acumular riquezas neste mundo. Na verdade, o salvo não deve se
preocupar nem mesmo com as coisas materiais básicas para o seu
sustento, como o Senhor Jesus deixou bem claro: “Por isso vos digo:
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou
beber; nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir” (Mt 6:25).
De forma contundente, o Senhor diz que os ímpios é que se preocupam
com estas coisas. Os salvos, ao contrário, buscam aquilo que lhes é mais
precioso, a saber, o reino de Deus e a sua justiça. Meditem nestas coisas,
e vivam segundo a sã doutrina. 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 DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – “Crer e Observar”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 198 NC – “Salvação Graciosa”.
Oração Final. (TODOS DE 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.
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.

Salmos 96:1-13 (Leitura Alternada)

110-A- NC - CRER E OBSERVAR
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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 76 do Breve Catecismo – Qual é o nono mandamento?
Resposta: O nono mandamento é: “Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.

Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

HINOS LITÚRGICOS
Grande prova de amor, comunhão no Senhor

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

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!
Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.

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

Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e
assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém,
que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus” (Mt 5:19).

