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!!! – Todo aquele que é
verdadeiramente convertido nunca se dará por satisfeito com a
conversão pura e simplesmente. Ele sabe que a conversão é
apenas o começo de uma vida de santidade, e que a mesma
graça salvadora o impulsionará a prosseguir no conhecimento
de Deus, a uma vida de santidade, até transformá-lo à imagem
de Cristo. A ausência desse processo de crescimento espiritual
evidencia que não houve conversão verdadeira.
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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. Esta obra
deverá ser feita em janeiro do próximo ano. Portanto, quem
puder, continue contribuindo conforme a orientação bíblica em
2Co 9:7, a fim de que concluamos as nossas instalações..
FÉRIAS DO PASTOR – Após quatro cirurgias e muito
sofrimento, o pastor já retomou algumas atividades, mas
estará ausente durante a próxima semana, para ver se conclui
o necessário período de recuperação. As atividades da Igreja
ficarão sob a condução do vice-presidente do Conselho,
Presbítero Iremar Fernandes, com o auxílio do Presb. em
disponibilidade, irmão Daniel Ferreira. Damos graças a Deus
pela bondade, compreensão e colaboração de todos os irmãos.

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

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, Luiz Cláudio, Nina, Pará, Santinha, Sebastião
(marido de Penha), Selma, Silvinha, Tiago, Valda, Vera (irmã
de Edna); Zenilda, 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!

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 ADMOESTAÇÃO É UM DEVER CRISTÃO
E certo estou, meus irmãos, a vosso respeito, de que estais possuídos de
bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns
aos outros (Rm 15:14).
Queridos, o versículo acima não deixa dúvida de que Paulo acreditava
que os irmãos de Roma estavam capacitados para exercer o seu dever
cristão de cuidar uns dos outros. Ou seja, que cada irmão tinha ânimo e
conhecimento para ajudar ao próximo, sabendo como admoestá-lo, de
acordo com a sã doutrina. Admoestar é advertir o faltoso, censurando-o
ou repreendendo-o com brandura. Conquanto esta seja uma
responsabilidade primeiramente do pastor, também se constitui num
dever cristão de todo crente interessado na edificação da Igreja de Cristo.
Notem que Paulo, ao expressar a sua convicção sobre o nível de
maturidade espiritual dos irmãos romanos, já nos dá elementos
necessários a que possamos ministrar a admoestação. Paulo fala que a
admoestação deve ser feita com bondade, a partir do conhecimento da
Palavra. Será que todos na nossa igrejinha, podem afirmar que estão
capacitados a admoestar aos outros, em caso de necessidade? Alertamos
que esta resposta precisa estar fundamentada na seguinte realidade: A
minha vida é um exemplo para os demais. Sim, porque nenhum crente
pode admoestar e exortar aos irmãos, se sua vida não confere autoridade
ao que fala. Isto seria hipocrisia e, ao invés de edificar, causaria grande
dano ao corpo de Cristo. Não é nenhuma novidade ouvir nas igrejas
comentários como: “fulano só quer ser santo, mas...”. Por isso,
precisamos aprender e praticar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, a
fim de que possamos exortar-nos mutuamente com sabedoria, para que o
nome do nosso Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Afinal, o
nosso alvo principal como Igreja deve ser glorificar a Cristo. Todas as
nossas ações, pensamentos e palavras devem ser movidas e conduzidas
para e com o propósito de exaltar, engrandecer e glorificar a Jesus Cristo.
Porém, lembramos aos irmãos, que só conseguiremos tal nível de
santidade através de um relacionamento íntimo com Deus, pela oração e
pelo estudo diligente da sua Palavra. Não há outro meio de termos
intimidade com Deus, e conhecer a sua aliança. Quantos dentre nós têm
sido negligentes nesse aspecto, sempre ausentes aos cultos de oração e
estudo bíblico? Por isso, à luz da Palavra, todos devem exercer o dever
cristão de admoestar aos faltosos, para que sejam fiéis a Deus e aos
demais irmãos, a fim de que “não deixemos de congregar-nos, como é
costume de alguns; antes façamos admoestações, e tanto mais quanto
vedes que o dia se aproxima” (Hb 10:25). Que Deus nos conceda a graça
de não sermos achados em falta diante dele e
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 138:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – “Trindade Santíssima”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 147:1-10 (TODOS EM PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – “A Certeza do Crente”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 103 NC – “Salvação em Cristo”.
Oração Final (TODOS EM PÉ).
Bênção Apostólica e tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 138 :1-2 (Leitura Uníssona)
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.

HINOS LITÚRGICOS
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.
Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

______________________________________________________________________
105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Salmos 147:1-10 (Leitura Alternada)
1- Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
2 - Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.
3 - Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
4 - Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios.
5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no
Senhor, seu Deus,
6 - que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade.
7 - Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados.
8 - O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
9 - O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos
ímpios.
10 - O Senhor reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 78 do Breve Catecismo – Qual o décimo mandamento?
Resposta: O décimo mandamento é: “Não cobiçarás a casa do teu próximo; não desejarás
a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem
coisa alguma que lhe pertença”.

Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.

HINOS LITÚRGICOS
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e
aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a
ele (Jo. 14:21).

