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 /
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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – O pregador que não prega a
Palavra com integridade, por receio de ofender os seus
ouvintes, nega a natureza daquele em nome de quem prega e o
caráter da sua Palavra. Como a Palavra fere aqueles que não
são servos de Deus, a nossa igreja, que começou pequena, não
tem crescido em número de membros, e pode até diminuir. Isto
é bom ou ruim? Quem jamais poderia julgar uma obra do
Espírito Santo por números? A nossa responsabilidade é com a
integridade da Palavra. O resultado pertence a Deus, para
louvor da sua glória, e não do pregador, ou da sua instituição
religiosa.
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.
SAÚDE DO PASTOR – O pastor se submeterá a um novo
procedimento para “neuropatia”, que consiste na infiltração
de medicamento diretamente no nervo afetado pela hérnia.
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.
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!
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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.

O ZELO DO PASTOR PELAS OVELHAS
“Pois, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, (...), homens
ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e
negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo” (Tt 1.4).
Queridos, como podemos ver em todo o texto no Novo Testamento,
desde a Igreja Primitiva os cristãos foram perturbados pelos falsos
mestres e seus ensinos heréticos. Convém notar que, como em nossos
dias, os falsos mestres estavam dentro da Igreja Primitiva, e eram tidos
como “irmãos” e líderes. Não somente a carta de Judas, como todos os
escritores do Novo Testamento abordaram a questão do falso ensino
dentro da Igreja. A carta aos Gálatas, que estamos estudando na EBD, é
uma demonstração inequívoca do zelo, da luta de Paulo para livrar os
irmãos da influência dos “cristãos”' judaizantes que, em oposição a
Paulo, sempre perturbaram as igrejas gentílicas. Esse tema permeia,
inclusive, as mensagens do Senhor Jesus às sete igrejas da Ásia, como se
lê em Apocalipse 2 e 3. É com alegria que vemos o Senhor glorificado
elogiando reiteradamente aqueles que permaneceram vigilantes, e
removeram de seu meio os falsos mestres (Ap 2.2, 6, 9). Por semelhante
modo, nós o vemos repreendendo aqueles que parecem não ter
consciência do problema, ou, pior ainda, que toleram deliberadamente os
hereges em suas congregações (Ap 2.14-16, 20). Ao longo da história da
Igreja, os ataques mais letais contra o evangelho sempre foram
desferidos por falsos mestres cristãos, líderes em suas comunidades, e
não por ateus, ou mesmo pelos poderes seculares hostis à Igreja, como o
Império Romano. Isto é absolutamente claro nas cartas do Senhor Jesus
às sete igrejas da Ásia. Também é absolutamente claro nas Escrituras que
os hereges, apóstatas, rebeldes e falsos mestres se infiltraram nas igrejas
desde o início, em abundância surpreendente considerando a vigilância,
luta e zelo dos apóstolos. Quando Judas escreveu inspirado pelo Espírito
Santo, advertindo para o fato de que “certos indivíduos se introduziram
com dissimulação”, ainda que ele não tivesse consciência do alcance da
sua mensagem, ela não foi dirigida apenas a uma única comunidade que
enfrentava problemas ocasionais, mas a todas as igrejas de todos os
tempos. De igual modo, Judas não combatia apenas uma vaga ameaça
para a Igreja, mas ensinos heréticos específicos, letais, envolvendo
“certos indivíduos” com trânsito livre na Igreja, e que, com o seu ensino,
“negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo”, constituindo
um perigo real e presente. Por isso, é com este mesmo zelo que
continuamos chamando atenção da Igreja para o maior perigo que ela
enfrentou, e há de enfrentar em todos os tempos. Que Deus nos ajude!
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 92:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 27 NC – “Um Hino ao Senhor”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:161-176 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – “O Deus Fiel”.
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 92:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.

____________________________________________________________________
Salmos 119:161-176 (Leitura Alternada)
161 - Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra.

162 - Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos.
163 - Abomino e detesto a mentira; porém amo a tua lei.
164 - Sete vezes no dia, eu te louvo pela justiça dos teus juízos.
165 - Grande paz têm os que amam a tua lei; para eles não há tropeço.
166 - Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos.
167 - A minha alma tem observado os teus testemunhos; eu os amo ardentemente.
168 - Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão
todos os meus caminhos.
169 - Chegue a ti, Senhor, a minha súplica; dá-me entendimento, segundo a tua palavra.
170 - Chegue a minha petição à tua presença; livra-me segundo a tua palavra.
171 - Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos.
172 - A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça.
173 - Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos.
174 - Suspiro, Senhor, por tua salvação; a tua lei é todo o meu prazer.
175 - Viva a minha alma para louvar-te; ajudem-me os teus juízos.
176 - Ando errante como ovelha desgarrada; procura o teu servo, pois não me esqueço dos
teus mandamentos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 92 do Breve Catecismo – O que é um sacramento?
Resposta: Um sacramento é uma santa ordenança, instituída por Cristo, na qual, por sinais
sensíveis, Cristo e as bênçãos no novo pacto são representados, selados e aplicados aos
crentes.

27 NC - UM HINO AO SENHOR
As grutas, as rochas imensas,
Dos mundos o grande esplendor,
Proclamam bem alto, constantes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
Nos céus e no mar e na terra,
Nos bosques, nos prados em flor,
No fragoso alcantil, na amplitude celeste,
Um hino ressoa ao Senhor!
No céu, as estrelas brilhantes,
Dos mares o grande fragor,
E as brisas entoam, ridentes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
As aves alegres, na mata,
Por entre as ramagens em flor,
Exultam em coro, cantando
Um hino ao teu Nome, Senhor!
E tu, pecador que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor?

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.

HINOS
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

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: “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).

