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!!! – Embora as igrejas ditas
evangélicas estejam cada vez mais cheias, o seu problema
continua crescendo em proporção talvez maior. A despeito de
técnicas adequadas, organização administrativa funcional, e
música moderna, o problema fundamental das igrejas continua
o mesmo: Falta de temor a Deus. Verifica-se facilmente que a
verdade de Deus está distante demais; a graça de Deus, comum
demais; o juízo de Deus, manso demais; o seu evangelho fácil
demais, e o seu Cristo simples demais. Enfim, a salvação
passou a ser algo banal à disposição dos pecadores.
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.

A FÉ E AS OBRAS
“Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados; porque se não
credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados (Jo 8:24).
Queridos, quantas pessoas imaginam que são cristãs apenas porque vão à
igreja aos domingos. Há até uma frase que se lê nos vidros dos carros,
com os seguintes dizeres: “Um domingo sem missa, uma semana sem
Deus”. Todos aqueles que vão às igrejas imaginando que este ato os
torna justos diante de Deus estão redondamente enganados. Segundo as
palavras de Jesus, o simples agir desprovido do conhecimento de Deus,
constitui-se em pecado. Jesus sequer deixou implícito que a doutrina
poderia ser opcional àqueles que imitassem as suas obras. Todo o ensino
do Novo Testamento ressalta o contrário. É a fé, e não as obras, o único
instrumento de justificação do pecador (Gl 2:16; Ef 2:8-9). Em outras
palavras, é o que cremos, e não o que fazemos, que nos assegura a
justificação diante de Deus. É quando cremos que nos apropriamos da
justiça de Jesus que justifica pela fé, e não pelas nossas obras. Em Rm
9:31-32, Paulo deixa bem clara esta verdade: “e Israel que buscava lei
de justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu
da fé, e, sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço”.
Em outras palavras, como Paulo também ensina em Rm 10:2, os judeus
tinham “zelo por Deus, porém, não com entendimento”. Mesmo que eles
tenham sido meticulosos na observância externa da lei de Deus, a sua
incredulidade foi o que contou para que fossem excluídos do reino. Na
sequência do capítulo 10, versículos 3 e 4, lemos a explicação de Paulo:
“Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer
a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei
é Cristo para justiça de todo aquele que nele crê”. Observem que Paulo
afirma que os judeus buscavam justiça. Porém, eles a buscavam de forma
errada, e em lugares errados, visto que se apegavam a crenças e tradições
humanas. O seu erro, portanto, não estava necessariamente nas suas
obras, e sim na sua crença. A sua incredulidade no Cristo de Deus foi o
suficiente para condená-los, independentemente das suas obras.
Precisamos saber que as obras de Jesus foram por ele praticadas em
obediência à palavra do Pai. De igual modo, as nossas obras devem ser
praticadas em obediência à palavra do Mestre. Como ele ensinou aos
seus discípulos, “o espírito é o que vivifica; a carne para nada
aproveita; as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida.
Contudo, há descrentes entre vós” (Jo 6:63-64). E os descentes, como o
Senhor Jesus afirma, morrerão nos seus pecados. Considerem estas
coisas, e busquem a justiça de Deus.
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 19:1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96:1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 54 NC – “A Chegada do Messias”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 19:1-4 (Leitura Uníssona)
1 - Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
2 - Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
3 - Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som;
4 - no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do
mundo.
________________________________________________________________________

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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 89 do Breve Catecismo – Como a Palavra se torna eficaz para a salvação?
Resposta: O Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da Palavra, meios
eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e
conforto, por meio da fé para a salvação.

Cantai! Exultai! Jesus Cristo nos céus,
Pelos seus intercede à destra de Deus.
Cantai! Exultai! O Senhor voltará!
Triunfante, glorioso, nas nuvens virá!

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.

Salmos 96:1-13 (Leitura Alternada)
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 - Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e
julga os povos com equidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e
os povos, consoante a sua fidelidade.

HINOS

54 NC - A CHEGADA DO MESSIAS
Cantai! Exultai! O Messias chegou!
Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou!
Dai louvores, celebrai-o!
Foi morto na cruz!
Daí louvores, publicai-o:
Já vive Jesus!

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor!
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

Cantai! Exultai! Pelos ímpios sofreu!
Satisfez a justiça e o sangue verteu!
Cantai! Exultai! Temos pleno perdão,
Pois Jesus nos concede real salvação!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “O meu ensino não é meu, e, sim, daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se eu falo por
mim mesmo” (Jo 7:16,17).

