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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Há porções da Palavra de
Deus que não agradam a muitas pessoas. Elas preferem as
“verdades” das ciências humanas. O que elas não percebem é
que as “verdades” das ciências mudam como as marés. As
teorias da educação são cíclicas e variam entre extremos de
permissividade e controle estritamente rigoroso. Em forte
contraste, a Palavra de Deus permanece inalterada e imutável.
Sempre relevante, sempre atual, sempre perceptiva e penetrante
para os filhos de Deus, ela é eternamente exata. Considere estas
coisas.
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.

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

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 11 – Ana Amélia de Oliveira
Santos; Dia 12 – Larissa Nóbrega P. Moraes (3244-2163); Dia
22 – Wanda de Carvalho Diniz (3245-1843. 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, 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!

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.

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

UM PASTOR VERDADEIRO
“Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus,
alimentado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tens
seguido (1Tm 4:6).
Queridos, por causa da sua má conduta, os líderes religiosos são
qualificados como pessoas desprezíveis e indignas por grande parte da
sociedade esclarecida, e isso não é nenhuma novidade. Em Israel já
acontecia algo semelhante. Porque os sacerdotes não agiam
corretamente, assim falou o Senhor Deus: “Por isso também eu vos fiz
desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes
os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei” (Ml
2:9). Como reconhecer um pastor verdadeiro em meio a tantos falsos
pastores? As orientações do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo tem por
finalidade conduzi-lo a um ministério excelente, e podemos observar
algumas características de um pastor verdadeiro. O primeiro aspecto a
ser observado é que o pastor verdadeiro não tem medo de expor a
verdade, ainda que desagrade às pessoas (2Tm 4:1-4). Não há como
omitir a verdade de que somos miseráveis pecadores, e que carecemos da
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo depois de sermos
justificados por seu sangue. Só o conhecimento desta verdade nos
manterá humildes diante de Deus e dos homens. O segundo aspecto a ser
observado é o conhecimento, o preparo do pastor. Um bom pastor deverá
se manter “alimentado com as boas palavras da fé e da boa doutrina”.
O conhecimento da Escritura Sagrada é a condição mais básica para um
bom ministério pastoral. Um pastor verdadeiro sempre buscará ser
aprovado por Deus e diante dos homens, manejando bem a palavra da
verdade (2Tm 2:15). Porém, o conhecimento da Escritura não pode ser
apenas um princípio teórico, e este é o terceiro aspecto que podemos
observar nas instruções de Paulo. O pastor verdadeiro é aquele que tem
uma vida de santidade, em conformidade com as suas palavras. Por isso,
Paulo ordena que Timóteo se exercite na piedade, na santidade (1Tm
4:7,12,16). O quarto aspecto ser observado é o esforço e a dedicação do
pastor. O ministério pastoral não pode ser apenas de palavras, mas de
esforço contínuo na condução do rebanho sob seu pastoreio (1Tm 4:10).
Estas são características do pastor verdadeiro, capazes de lhe conferir
autoridade para pregar, instar, corrigir, repreender e exortar (2Tm 4:2).
Muito cuidado, irmãos! Os falsos profetas e falsos pastores existem,
estão no nosso meio, e o Senhor Jesus nos alerta a sermos cautelosos.
Pela sua graça, através do apóstolo Paulo, ele nos dá orientações
preciosas para que tenhamos condições de exercer a cautela ordenada.
Portanto, exercitemos o discernimento que Deus nos dá.
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 – Salmos 34:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – “Achei Um Bom Amigo”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34:9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – “Vencendo Vem Jesus”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 194 NC – “Morada Feliz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.
Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

HINOS
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!

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.
Salmos 34:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 - Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.
_________________________________________________________________________

Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!
Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

Salmos 34:9-19 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor
bem nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu
clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

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!

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!
No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 88 do Breve Catecismo – Quais são os meios exteriores e ordinários pelos
quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção?
Resposta: São as suas ordenanças, especialmente a Palavra, os sacramentos e a oração, os
quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação.

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).

