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!!! – Deus nem sempre responde as
nossas orações da forma que esperamos. Fique Atento! Se isto
ocorrer, não permita que seu coração reaja com amargura,
desânimo ou depressão, a ponto de endurecer-se por Deus não
ter respondido como o esperado. Porque ele é soberano sobre
nossas vidas, as respostas às nossas orações vêm de diversas
maneiras, segundo a sua vontade, e a forma como elas vêm não
importa. O importante é que, quando elas vierem, nós as
reconheçamos como vindas de Deus.
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!

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

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
BOLETIM DOMINICAL - Ano VI, nº 296- 02 / dezembro / 2012

NOSSAS
ATIVIDADES

Hebreus 6:10-12

DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

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.
SAÚDE DO PASTOR – As dores lombares diminuíram de
intensidade e o tratamento continua, com a graça de Deus. Já
foi reiniciado o tratamento para reabilitação dos músculos
com fisioterapia e hidroterapia. Damos graças a Deus pelas
orações, pela bondade, compreensão e colaboração de todos
os irmãos.
ANIVERSARIANTES – Dia 25 – Daniel Ferreira da Silva
(3245-1643); Dia 30 – Santiago Gomes Nascimento Filho
(8761-1678). 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!

VENCENDO O DESÂNIMO

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.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

Queridos, quantas vezes já ouvimos a expressão: “estou desanimado”.
Quantas vezes nós mesmos já dissemos isso. Podemos desanimar por
tantos motivos, como por exemplo, tentar um determinado projeto e não
conseguir apoio. Pode acontecer que alguém desanime com o seu curso
ou mesmo com o seu emprego. Pode ser que alguém desanime com a
perda de um ente querido. Tudo isso é possível. O problema maior é que
também podemos ficar desanimados espiritualmente, perder a alegria na
comunhão dos irmãos, ficar desanimados com a nossa igreja. Prestem
atenção, queridos! É até possível que consigamos entender o desânimo
em outras áreas de nossa vida, mas o desânimo espiritual, a falta de
comunhão com a nossa igreja é difícil de aceitar. No trecho acima
percebemos que o escritor aos Hebreus os encorajava contra o desânimo.
Percebemos no texto da carta que se tratava de uma igreja antiga, que
outrora fora vibrante, e que, embora tenha resistido a grandes
perseguições, naquele momento, os irmãos encontravam-se desanimados,
amargurados, não iam mais aos cultos, nem atendiam a voz dos seus
pastores. Que situação triste! De fato, não é fácil pastorear crentes
desanimados. Que fazer, então, para evitar o desânimo experimentado
pelos irmãos hebreus? Em primeiro lugar, devemos nos desembaraçar de
todo pecado. O crente envolvido com o pecado não é feliz. Portanto, o
primeiro passo em direção à cura do desânimo espiritual é a confissão.
Lembram do salmista Davi? “Enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim; e o meu vigor se tornou
em sequidão de estio” (Sl. 32:3-4). O pecado “encubado” é um peso que
leva ao desânimo. A sua confissão, porém, garante o perdão, conforme
continua o salmista:: “Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade
não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões;
e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado”. Uma vez livres do peso do
pecado que nos oprime e causa desânimo, estaremos aptos para caminhar
juntos, desenvolvendo-nos em amor e serviço mútuo, cientes de que o
amor e o serviço não se desenvolvem isoladamente. Somente
desembaraçados do pecado, amando-nos e servindo-nos uns aos outros,
poderemos caminhar com determinação, perseverança e união,
capacitados, na força que Deus supre, a fortalecer os que porventura
estejam desanimados. Agindo assim, nossa comunidade ficará mais forte,
mais preparada para testemunhar de Cristo e fazer diferença. Que Deus
nos conceda diligência para o exercício da esperança. 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 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – “Maravilhas Divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 32:1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – “As Muitas Bênçãos”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
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 32: 1-11 (leitura Alternada)
1 - Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
2 - Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
3 - Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes
gemidos todo o dia.
4 - Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
5 - Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao
Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
6 - Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com
efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão.
7 - Tu és o meu esconderijo; tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de
livramento.
8 - Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei
conselho.
9 - Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são
dominados; de outra sorte não te obedecem.
10 - Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no SENHOR, a misericórdia o
assistirá.
11 - Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos; exultai, vós todos que sois retos de coração.

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
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.

63 NC – AS MUITAS BÊNÇAOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

HINOS
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

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: “Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem
pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento,
e o corpo mais do que as vestes” (Lc. 12:22-23).

