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

COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Nos tempos de Paulo, os
maiores problemas nas igrejas eram o legalismo por parte dos
judaizantes, e o libertinismo por parte dos gentios. Pela graça
de Deus, Paulo não se rendeu ao legalismo dos judaizantes,
nem condescendeu com o libertinismo dos gentios que
diziam: “permaneceremos no pecado para que a graça seja
mais abundante” (Rm 6.1). Como nada há de novo sob o sol
(Ec 1.9), enfrentamos os mesmos problemas em nossas
igrejas, e temos as mesmas instruções do apóstolo Paulo para
vencê-los. Os que estão em Cristo saberão fazer uso das
instruções apostólicas, conforme os ensinamentos ministrados
na Escola Bíblica Dominical.

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

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.

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214 /
8877-2214
========================

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).

SAÚDE DO PASTOR – O pastor se submeterá a um novo
procedimento chamado “neuropatia”, que consiste na
infiltração de medicamento diretamente no nervo. Segundo o
neurocirurgião, o nervo está como um “fio desencapado”, o
que provoca as dores. Portanto, o procedimento visa ao
“recapeamento” no nervo. Oremos para que tudo corra bem,
mas, principalmente, para que Deus seja louvado em todas as
coisas.

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

ANIVERSARIANTES – Dia 08 – Isabela Fernandes (30456042) e Sílvia Falcão Ataíde (Silvinha) (3043-8857 / 91540577); Dia 11 – Gláucio Júnior (8887-7369); Dia 14 – Hélder
Henrique M. e Silva (3225-8820); Dia 16 - Lorena Matias e
Assíria Matias (8777-2215); Dia 19 - Valsângela C. Pereira
(3225-1656 / 8670-0152); Dia 23 - Maria da Penha S. de
Almeida (3224-0870).. 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!

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.

LEGALISMO, LIBERTINISMO, OU LIBERDADE?
“Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e
não vos submetais de novo a jugo de escravidão” (Gl 5.1).
Queridos, iniciamos o estudo da epístola aos Gálatas. Segundo
Hendriksen, em seu comentário do Novo Testamento, a carta aos Gálatas
“é importante, pois em qualquer época ela responde às questões básicas
do coração do homem. (...). ‘Como posso obter a paz, a tranquilidade, a
libertação do medo?’ Por sua própria força e sabedoria, o homem é
totalmente incapaz de descobrir as respostas. (...) Ele falha em cada uma
de suas manifestações, seja por meio do ritualismo da obediência à lei
de Moisés – que era a armadilha na qual os gálatas dos dias de Paulo
estavam se prendendo (3.10; 5.2-4) -, (...), os atos de retidão de um
‘homem moral’, a obediência estrita às lei da natureza, a confiança na
Ciência, e, finalmente, a dependência de si mesmo, como determinador
de seu destino e senhor de sua alma, ou de algum personagem político
ou falso Messias religioso. Às vezes a tentativa de satisfazer aos anseios
mais profundos do homem toma uma direção inteiramente diferente, e
até mesmo oposta. O legalismo cede lugar ao anarquismo. (...).
Entretanto, aqueles que têm semeado o vento da ‘liberdade pessoal’ – na
realidade não passa de licenciosidade descontrolada! – com ênfase em
coisas como sexo e sadismo, furtos e vandalismo (5.19-21), estão
colhendo a tempestade do empobrecimento intelectual, da decadência
moral, da falência espiritual. É óbvio que a solução não se encontra
nessa direção. A todos aqueles que desejam levar Deus a sério, a
epístola aos Gálatas mostra o caminho para a verdadeira liberdade
(5.1). Esta liberdade genuína não é nem legalismo, nem anarquismo. Ela
é a liberdade de ser ‘escravo de Cristo’. Consiste em tornar-se cativo de
seus ensinamentos, ou seja, render-se ao Deus Trino como ele se revelou
em Jesus Cristo para a salvação eterna. Ela é descoberta quando a
pessoa está disposta a desistir de quaisquer tentativas de salvar a si
mesmo e aceita a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, gloriando-se
em sua cruz (6.14), e confiando nele como o cumpridor da lei (3.13).
Pois a todos aqueles que têm sido levados pela graça soberana de Deus,
a fazer assim, a lei cessa para sempre de ser o meio de se alcançar a
felicidade agora, ou o passaporte de ingresso no céu quando a morte
chegar (2.16). (...). Agora o medo desapareceu. (...). A porta da prisão se
abriu. (...). A verdadeira liberdade foi afinal encontrada. O pecador foi
reconciliado com Deus. Ele agora está andando no Espírito (5;16). Já
encontrou não só a bênção, mas também se tornou uma bênção, pois é
por seu intermédio que Deus abençoa o mundo”. Aqueles que desejam
levar Deus a sério têm a oportunidade de estudar esta maravilha.
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 145:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – “Ao Deus Grandioso”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 16:1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 153 NC – “Amparo Divino”.
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 145:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 - Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
3 - Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.

____________________________________________________________________
Salmos 16:1-11 (Leitura alternada)
1 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.

2 - Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente.
3 - Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
4 - Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses; não oferecerei as suas

26 NC - AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e Vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!

libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
5 - O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
6 - Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança.
7 - Bendigo o Senhor, que me aconselha; pois até durante a noite o meu coração me ensina.
8 - O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não serei abalado.
9 - Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará seguro.
10 - Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.
11 - Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua

destra, delícias perpetuamente.

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor.

HINOS
Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

Teu rosto vendo, nada temerei.
E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, viste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

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!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.
Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 91do Breve Catecismo – Como os sacramentos se tornam meios eficazes da
salvação?
Resposta: Os sacramentos tornam-se meios eficazes da salvação, não por alguma virtude
que eles, ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela
obra do Espírito Santo naqueles que pela fé os recebem.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e
aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a
ele” (Jo 14.21).

