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!!! – 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 – Na terça-feira passada, o pastor foi
submetido a outro procedimento cirúrgico no olho direito.
Agora é esperar a recuperação de tantas cirurgias. Nosso
pastor tem passado por grandes provações e muito sofrimento.
Em todas estas coisas, porém, damos graças a Deus pelo seu
cuidado e providência, inclusive através das incessantes
orações dos irmãos.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 - Selma Matias (32242214) e Angelino Santos (9107-3542); Dia 03 - Heloísa
Helena (3243-7128); Dia 08 - Irene Estefânia Vasconcelos
(8872-9473); Dia 15 - Juarez Rodrigues (3226-6183); Dia 25
- Maria Valda Brandão (3225-5178); Dia 27 - Santiago
Nascimento (pai); Dia 31 – André Bento R. da Silva, e
Janete dos Santos (3244-9779). 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 Pr. Juarez.
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.

A VERDADE OU A MENTIRA?
“Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o
Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não
comerás de toda árvore do jardim?” (Gn 3:1).
Queridos, diariamente temos a oportunidade de ouvir muitas pregações,
muitas informações sobre comportamento cristão, e por vezes, é possível
ficar em dúvida quanto ao que é verdade ou mentira. No versículo acima,
podemos ver que a dúvida não é coisa nova. Eva não tinha tantas
informações como nós temos hoje, e ficou em dúvida sobre duas
informações divergentes. Vejamos o que Deus transmitiu a Adão: Eles
tinham permissão para comer livremente dos frutos de todas as árvores
do jardim; foi-lhes proibido comer o fruto de uma determinada árvore; se
comessem, seriam punidos pela desobediência (Gn 2:16-17). Portanto,
eles tinham informações que lhes foram dadas pelo próprio Criador, e
sabiam muito bem o que podiam e o que não podiam fazer, e mais,
sabiam o que lhes aconteceria se desobedecessem. Só que eles tiveram
outras informações divergentes. Conforme o texto, a serpente, com a sua
sagacidade, torceu as informações de Deus, transformando-as em
tentações. Prestem atenção, queridos! A sagacidade da serpente continua
a mesma. Quantas pregações nós temos oportunidade de ouvir, em que a
palavra de Deus está sendo torcida? Quantas vezes vemos pessoas
usando versículos bíblicos para legitimar uma conduta pecaminosa?
Vamos continuar examinando a conversa da serpente com Eva.
Primeiramente, ela negou a veracidade da informação dada por Deus a
Adão. Deus lhe disse que se comesse do fruto, morreria (2:17). Porém, a
serpente disse a Eva: “É certo que não morrerás” (3:4). Percebem? Eva
viu-se diante de uma contradição. Se duas informações são divergentes,
uma delas é verdade, e a outra, por conseguinte, é mentira. A questão é
saber qual é a verdadeira. No caso em estudo, por incrível que pareça,
Eva desconsiderou a verdade de Deus, e deu crédito à mentira da
serpente. Como conseqüência, embora Adão e Eva não tenham morrido
imediatamente, morreram espiritualmente, e foram expulsos do jardim,
sendo-lhes barrada a entrada, para que não comessem da árvore da vida,
e ficassem imortais (3:22-24). Por causa da sua desobediência, a morte
entrou na natureza humana, como Deus sentenciou: “porque tu és pó, e
ao pó tornarás” (3:19). Percebem a gravidade de uma simples dúvida a
respeito da palavra de Deus? Então, o que fazer para não ter dúvida? O
salmista nos responde: “Guardo no coração as tuas palavras para não
pecar contra ti” (Sl 119:11). E como é possível guardar a palavra no
coração? Estudando-a diligentemente, como ensina o salmista (Sl 1:1-2).
O homem bem-aventurado não terá dúvidas sobre a verdade ou a
mentira. Considerem estas coisas.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – “Maravilhas Divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – “Vencendo Vem Jesus”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 339 NC – “Dia Feliz”.
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!
_______________________________________________________________________
Salmos 138:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te
cantarei louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua
misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de
longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos
meus inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor,
dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 77 do Breve Catecismo – Que exige o nono mandamento?
Resposta: O nono mandamento exige a manutenção e promoção da verdade entre os
homens e a manutenção de nossa boa reputação e a de nosso próximo, especialmente
quando somos chamados a dar testemunho.

HINOS LITÚRGICOS
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.
Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

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!

HINOS LITÚRGICOS
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!

339 NC – DIA FELIZ
Oh! Dia alegre em que aceitei
Jesus e nele a salvação!
O gozo deste coração
Eu mais e mais publicarei.
Oh!Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti!
Jesus me ensina a vigiar
E, confiado nele, a orar!
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti
Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!
Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt. 7:15,16).

