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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Há uma parábola em Lucas
17:7-10, não catalogada como tal, sobre a qual, provavelmente,
nunca ouvimos uma pregação sequer. Sabem por quê? Por que
ali temos ensinamentos frontalmente contrários à necessidade
humana de um ego inflado, de autoestima. Esta parábola anula
qualquer possibilidade de soberba, ao contrário das pregações
que nos podem levar a uma espécie de culto da felicidade, a
uma vida espiritual totalmente superficial, características da
pós-modernidade, com a sua filosofia religiosa antropocêntrica.
Prestem atenção! Infelizmente essa filosofia vem sendo cada
vez mais ensinada e absorvida pela Igreja.

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).

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

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

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!

SEGUNDA

OFERTA ALÇADA – Esperamos que Deus conceda graça
aos irmãos, no sentido de ofertarem generosamente neste final
de ano, para que possamos concluir as nossas instalações.
Ainda precisamos construir o quarto que servirá de depósito,
atrás do templo. Esta obra deverá ser feita em janeiro ou
fevereiro do próximo ano. Portanto, que ninguém deixe de
contribuir, conforme a orientação bíblica em 2Co 9:7.

QUINTA

14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

19:30h Culto de
Doutrina e Oração.

SÁBADO

========================

Nosso endereço

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

SAÚDE DO PASTOR – As dores lombares aumentaram de
intensidade, e o tratamento continua, com a graça de Deus.
Somente sem as dores será possível a reabilitação dos
músculos com fisioterapia e hidroterapia. Damos graças a
Deus pelas orações, pela bondade, compreensão e
colaboração de todos os irmãos.
ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Valderi Cézar (Neto)
(3225-1656); Dia 06 – Lúcia Oliveira (3512-4882); Dia 11 –
Luiz Cláudio Araújo (3232-3532); Dia 17 – Bruno Castro
(8680-8701); Dia 19 – Ester Diniz (3245-1843); Dia 21 –
Ângela B. da Silva (9107-3548). 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!

19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
15:00h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

HERESIA E APOSTASIA
“Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também
haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente
heresias destruidoras” (2Pe 2:1).
Queridos, a situação dos irmãos aos quais Pedro escreveu era de terrível
perseguição por ordem de Nero, o imperador de Roma. Porém, a
preocupação maior do apóstolo era com a perseguição espiritual sofrida
pela Igreja. Os falsos mestres sempre foram diligentes na sua tarefa
satânica de ensinar heresias ao povo de Deus. Notem que havia dois
perigos de morte para os irmãos: um de ordem física, e outro de ordem
espiritual, e Pedro deixa claro que o segundo era muito mais temível.
Sabem por quê? Por que as heresias não agridem a Igreja do mesmo
modo como o faz a perseguição, por exemplo. As heresias sempre foram
uma grande ameaça à Igreja, exatamente por causa da sua sutileza, das
suas argumentações aparentemente razoáveis e convincentes. Por isso,
precisamos estar atentos às características dos falsos mestres e de suas
heresias, conforme o apóstolo nos ensina. Os mestres hereges sempre se
apresentam como emissários de Deus, mas podemos observar que os
seus ensinamentos são opostos à revelação das Escrituras (2Pe 1:19-21),
e que “as suas práticas [são] libertinas” (2Pe 2:2). Por isso, Pedro alerta
para o fato de que eles tentarão introduzir as suas heresias
“dissimuladamente”, ou seja, com más intenções ocultas. Os falsos
mestres, com as suas heresias, renegam “o soberano Senhor que os
resgatou”. Aqui o apóstolo trata da apostasia, fazendo referência àqueles
que receberam de Jesus a oportunidade de participar das bênçãos
celestes, da aliança, da Igreja, e resolveram seguir o seu próprio
entendimento, abandonando os ensinamentos do Mestre. O exemplo de
Judas Iscariotes é bem ilustrativo. Por isso, Pedro diz que os apóstatas
trazem “sobre si mesmos repentina destruição”, como aconteceu com
Judas. O escritor aos Hebreus nos ensina que aqueles que uma vez
provaram as bênçãos celestes de Deus, mas o abandonaram, não terão a
possibilidade de ser renovados novamente (Hb 6:4-6). Muito cuidado,
irmãos! A Igreja sempre será alvo de ataques heréticos, e os mais
perigosos vêm dos apóstatas, porque já experimentaram as bênçãos
celestes. Por isso, estejamos vigilantes e fundamentados na palavra de
Deus, o que exige de nós um estudo diligente e responsável. Somente
assim teremos maturidade suficiente para identificar os falsos ensinos
veiculados através de pregações mentirosas que são disseminadas ao
nosso redor. Não devemos temer “julgar”, se as nossas opiniões e
entendimento estiverem firmados na palavra de Deus.
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.
4 – excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus.
______________________________________________________________________
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 84 do Breve Catecismo – Que merece cada pecado?
Resposta: Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na
vindoura.

HINOS
14 NC - LOUVOR

HINOS
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 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.

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: : “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).

