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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Apesar de toda a oposição
que sofreu, inclusive dos “falsos irmãos” judaizantes, o
apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores do evangelho
em toda a história da redenção. Ele foi responsável pela
propagação do evangelho em todo o Império Romano durante
um tempo de perseguição incomparável, e permanece como
um exemplo do que significa ser um ministro cristão. Ao
considerarmos a vida do apóstolo Paulo, notamos que ele foi
um homem excepcionalmente dotado, em especial no que
concerne ao seu intelecto e zelo. Todavia, ele mesmo nos
ensinou que o poder de seu ministério não estava em seus
talentos pessoais, mas na proclamação fiel do evangelho, “não
com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de
Cristo” (1Co 1.17).

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
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Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

SEGUNDA

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.

14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

SAÚDE DO PASTOR – O pastor se submeteu a um novo
procedimento para infiltração de medicamento diretamente no
nervo afetado pela hérnia. Tudo correu bem, e o resultado foi
muito satisfatório, com a diminuição substancial das dores.
Cremos que agora a recuperação será mais rápida. Damos
graças a Deus por todas as coisas.

SÁBADO

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.

SEGUNDA

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!

QUINTA
19:30h Culto de
Doutrina e Oração.

19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL

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.

AS ESCRITURAS E A TRADIÇÃO
“Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos
homens. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a
vossa própria tradição” (Mc 7.8-9).
Queridos, como temos ensinado repetidamente, o ministério de Jesus. à
parte da sua obra salvífica consumada na cruz do calvário, foi o ensino
especialmente ministrado aos seus discípulos. Também temos chamado
atenção para o fato de que todo o ensino de Jesus era feito em
contraponto ao ensino dos fariseus, os líderes religiosos de Israel, tidos
por mestres da lei de Moisés, mas que, na verdade, eram escravos e
escravizadores das suas próprias tradições. Por onde quer que o Senhor
Jesus andasse com os seus discípulos, era seguido de perto pelos fariseus,
que tentavam flagrá-lo e condená-lo por possíveis violações de algumas
das sua tradições. Segundo o evangelista Marcos, os fariseus observavam
uma infinidade de tradições como não comer “sem lavar
cuidadosamente as mãos, sem se aspergirem; e há muitas outras coisas
que receberam para observar”, (Mc 7.3-4). Assim, os fariseus viviam
sob a autoridade de tradições humanas, mesmo que estas tradições
estivessem em choque com as Escrituras Sagradas. Quando os censurou
por isso, o Senhor Jesus sabia que os mestres da lei conheciam os
mandamentos de Deus, mas preferiam guardar as suas próprias tradições.
Portanto, não há a menor dúvida de que o Senhor Jesus considerava as
tradições humanas como a palavra de homens, e as Escrituras Sagradas
como a palavra de Deus. Este foi o tema predominante durante a
Reforma Protestante, uma vez que a Igreja Católica havia sufocado as
Escrituras com uma grande quantidade de “sagradas tradições”
extrabíblicas. Assim como o Senhor Jesus desprezou as tradições dos
fariseus, os reformadores desprezaram as tradições da Igreja Católica, a
fim de que a palavra de Deus pudesse ocupar o devido lugar na vida dos
seus eleitos. Agora prestem atenção, queridos! Embora não creiamos que
alguém desconheça esta verdade em qualquer uma das denominações
reformadas, não temos receio de afirmar que muitas tradições humanas
continuam se sobrepondo às Escrituras Sagradas, mesmo nas igrejas
reformadas. É por isso que temos insistido no ensino criterioso da
Palavra, para que os irmãos julguem entre a palavra de Deus e a palavra
de homens; para que ninguém siga regras e dogmas religiosos estranhos
à palavra de Deus. Insistimos em lembrar que os verdadeiros discípulos
de Jesus são chamados à santidade e à não conformidade com as
tradições humanas (Rm 12.2), a fim de honrar a supremacia das
Escrituras Sagradas, e o senhorio de Jesus Cristo.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – “Trindade Santíssima”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – “A Certeza do Crente”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 194 NC – “Morada Feliz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas
horas da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
_______________________________________________________________________
Salmos 138:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te
cantarei louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua
misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de
longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos
meus inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor,
dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 93 do Breve Catecismo – Quais os sacramentos do novo Testamento?
Resposta: Os sacramentos no Novo Testamento são o Batismo e a Ceia do Senhor.

HINOS
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.
Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.

HINOS
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

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.

Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são
ladrões e salteadores; mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém
entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e achará pastagem” (Jo 10.7-9).

