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

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

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Nada machuca mais o coração
do pastor do que a indiferença de irmãos com a palavra de
Deus. Isto, invariavelmente, resulta na falta de comunhão e de
comprometimento com as atividades da Igreja.
ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não
gostariam de ver seus filhos escravizados por alguém. Então,
cuidem de suas almas, porque a escravidão do pecado, a
escravidão de demônios é muito pior do que qualquer outra que
se possa imaginar. Estejam certos de que, a menos que seus
filhos sejam trazidos ao temor do Senhor, eles serão escravos
de demônios.
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!
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.
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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

Bco do Brasil - Ag. 3204-2
Conta Corrente - 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

ANIVERSARIANTES – Dia 25 – Daniel Ferreira da Silva
(3245-1643); Dia 30 – Santiago Gomes Nascimento Filho
(8761-1678). Deus abençoe os seus santos.

15:00h – Atendimento
no Gabinete.

Ofertas

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.

Visitação Domiciliar, à
tarde.

“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).

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

QUARTA

QUINTA
17:00h– Atendimento
no Gabinete.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

SALVOS PARA TESTEMUNHAR
“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz (1Pe 2:9).

Queridos, não é raro ouvirmos a citação deste versículo com uma certa
coloração de vanglória, como se a salvação tivesse sua finalidade em nós
mesmos. Sabemos que o Senhor Jesus nos resgatou do inferno e nos
concedeu a redenção. Sabemos o alto preço que foi pago, e isso não foi
sem propósito. Uma vez redimidos pelo Senhor, agora somos seus servos
com uma missão determinada: Proclamar as suas virtudes. É isso que o
apóstolo Pedro está ensinando aos cristãos da dispersão e a nós. Logo no
primeiro versículo da sua carta, Pedro deixa clara a condição daqueles
irmãos, o que se aplica também a nós. Todos os cristãos são “eleitos”,
“forasteiros”, e vivem na “dispersão”. Sabemos que Pedro escreveu para
judeus “forasteiros” porque estavam em terras estranhas, fora de
Jerusalém, “dispersos” por causa da perseguição de Roma. Porém, a
realidade daqueles irmãos pode ser aplicada cabalmente a nós. A
condição de “eleitos”, como Pedro ensina a eles, não nos permite
qualquer sentimento de jactância ou vanglória, uma vez que, como eles,
não fomos nós que escolhemos a Deus, e sim, fomos objeto da ação
soberana e salvadora do Senhor. Como “forasteiros”, assim como eles,
também não podemos firmar nossas expectativas neste mundo, nem nesta
vida, uma vez que aguardamos a morada celestial. Como “dispersos”, se
no caso deles o motivo foi a perseguição de Roma, nós também sofremos
a perseguição do maligno e do mundo, com os seus ardis e as suas
atrações que tentam incansavelmente nos afastar de Deus. Por isso, como
o apóstolo encoraja àqueles irmãos, a Igreja deve apresentar um
testemunho de santidade exemplar em todos os seus relacionamentos,
mesmo sob intensa perseguição. Afinal, é a santidade em nossos
relacionamentos, já que não existe santidade apenas contemplativa, que
confirma a nossa eleição. Assim, Pedro passa a discorrer sobre os
relacionamentos na sociedade em geral (2:11-19; na família (3:1-7), e na
Igreja 3:8-12; 4:7-11). Precisamos considerar, no entanto, que as
tribulações pelas quais passavam aqueles irmãos eram socialmente piores
do que as nossas, já que eles enfrentavam a morte por ser cristãos.
Mesmo assim, eram “raça eleita, nação santa, povo de propriedade
exclusiva de Deus”, que já não viviam para si mesmos, mas para o
Senhor que os redimiu, a fim de proclamar “as virtudes daquele que os
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”. Esta continua sendo a
missão salvífica da Igreja, ainda que as perseguições se apresentem com
roupagem diferente a cada geração. Considerem estas coisas.
Pr. Juarez Rodrigues

HINOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmo 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3:1-12 (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
Salmos 9:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.

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.

______________________________________________________________________

Provérbios 3:1-12 (Leitura Alternada)
1 - Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus
mandamentos;
2 - porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
3 - Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua
do teu coração
4 - e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
5 - Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal;
8 - será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos.
9 - Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
10 - e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
11 - Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
12 - Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 86 do Breve Catecismo – O que é fé em Jesus Cristo?
Resposta: Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual recebemos e confiamos só
nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho.

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.

HINOS
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: “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).

