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Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
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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!!! – Alguns dados missionários
que apontam a confusão em que vive a Igreja: Em seu início,
havia apenas um cristão para 360 não cristãos; hoje a relação
é de um cristão para apenas 6 não cristãos. No primeiro
século da era cristã existia apenas uma igreja para 12 povos
não alcançados; hoje há 875 igrejas para cada povo não
alcançado. Estes dados são bastante ilustrativos de como a
Igreja está imersa na maior confusão, como os homens que
intentaram construir a torre de Babel, e, confundidos pelo
Senhor, foram espalhados pelo mundo. E mais, a Igreja
Evangélica Brasileira é a terceira maior igreja do mundo.
Segundo as estatísticas missionárias, a população evangélica
brasileira está distribuída em mais de 180 mil igrejas, e a cada
dia, 6.500 pessoas se convertem em nosso país. Estes dados,
longe de nos alegrar, evidenciam confusão, porque se isso
fosse verdade, a situação do nosso país seria outra.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Além das crianças,
estamos com duas classes na EBD: Estudo do livro de Gálatas,
com o Presbítero Daniel, e a classe dos adolescentes e novos
convertidos com o Pastor Juarez. Conclamamos aos irmãos:
Venham para a EBD, e tragam os seus filhos. Não sejam
negligentes à graça do Senhor.
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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
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.
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.

19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
15:00h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
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!

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

A TORRE DE BABEL E A IGREJA
“Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo cheque
até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos
espalhados por toda a terra” (Gn 11.4).
Queridos, será que podemos enxergar alguma semelhança entre o evento
da torre de Babel e a constituição da Igreja? Vejamos os fatos. O Deus
Pai, criador de todas as coisas, depois de dar aos homens a oportunidade
de reinício após o dilúvio, ordenou-lhes que fossem fecundos, se
multiplicassem e enchessem a terra (Gn 9.1). No entanto, pareceu bem
aos homens desobedecer ao Criador, “para que não sejamos espalhados
por toda a terra”. Então o Senhor Deus confundiu-lhes a linguagem de
modo que não se entendessem, e espalhou-os pela face da terra (Gn 11.78). O que aconteceu na constituição da Igreja? O Deus Filho, criador de
todas as coisas, inclusive da Igreja, ordenou aos seus discípulos que
ficassem em Jerusalém até receberam o Espírito Santo, e então saíssem
pelo mundo pregando o evangelho (Mt 28.19; Lc 24.49; At 1.8). Pelo
que podemos constatar no relato bíblico, pareceu bem aos apóstolos
organizar uma “igreja-mãe” em Jerusalém, totalmente estranha aos
mandamentos do Senhor Jesus. O fato de existir esta “igreja-mãe” no
relato histórico de Atos dos Apóstolos, não se configura uma autorização
para que sigamos o seu modelo, uma vez que não foi ordenado pelo
Senhor Jesus. Na verdade, a “igreja-mãe” em Jerusalém, com os seus
membros judaizantes, sempre ofereceram ferrenha oposição ao apóstolo
Paulo e às igrejas cristãs gentílicas, dificultando, sobremaneira, tanto o
trabalho missionário como todo o ministério pastoral de Paulo. De igual
modo, o concílio de Jerusalém, realizado por iniciativa dos judaizantes, e
não por ordem do Espírito Santo, conquanto tenha servido para
confirmar o ministério de Paulo diante dos judaizantes, não serve de
modelo para a existência de concílios, nos quais homens se arvoram em
autoridades sobre pastores e igrejas que não pastoreiam, e nem ao menos
conhecem, como era o caso em questão. Sobre igreja, o ensino de Jesus e
dos apóstolos é que há um rebanho do Senhor Jesus, e que este deve ser
apascentado por um pastor (Jo 21.15-17; 1Pe 5.2-3) constituído pelo
Espírito Santo (At 20.28). Este é o governo e a autoridade máxima
determinada pelo Espírito em cada igreja. Como podemos ver em todas
as cartas, inclusive nas cartas de Jesus às sete igrejas da Ásia, as igrejas
são tratadas individualmente, sem qualquer ingerência de quem quer que
seja, a não ser a autoridade da Palavra. Portanto, a partir da “igreja-mãe”,
não será esta a causa de tanta confusão no cristianismo? São tantas
denominações, tantos concílios, tantos dogmas e tantos “evangelhos”
diferentes, que não há como não associar à confusão da torre de Babel.
Pr. Juarez Rodrigues

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

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 134:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – “Ó Rei Sublime”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:129-144 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – “As Muitas Bênçãos”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 172 NC – “Chuvas de Bênçãos”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
12. Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas horas da
noite;

HINOS
19 NC - Ó REI SUBLIME
Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!

Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

____________________________________________________________________
Salmos 119:129-144 (Leitura Alternada)

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 94 do Breve Catecismo – O que é batismo?
Resposta: Batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das
bênçãos do pacto da graça, e a promessa de pertencermos ao Senhor.

Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.

2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.

129 - Admiráveis são os teus testemunhos; por isso, a minha alma os observa.
130 - A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples.
131 - Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos.
132 - Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o
teu nome.
133 - Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma.
134 - Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos.
135 - Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos.
136 - Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei.
137 - Justo és, Senhor, e retos, os teus juízos.
138 - Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade.
139 - O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra.
140 - Puríssima é a tua palavra; por isso, o teu servo a estima.
141 - Pequeno sou e desprezado; contudo, não me esqueço dos teus preceitos.
142 - A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade.
143 - Sobre mim vieram tribulação e angústia; todavia, os teus mandamentos são o meu prazer.
144 - Eterna é a justiça dos teus testemunhos; dá-me a inteligência deles, e viverei.

HINOS

63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,

172 NC - CHUVAS DE BÊNÇÃOS
Chuvas de bênçãos teremos
Pelas promessas de Deus;
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Tantas nós já recebemos,
Outras rogamos a Deus.

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.

Chuvas de bênçãos teremos
Que do Senhor nos virão.
Os pecadores indignos
Graças dos céus obterão.

Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

Chuvas de bênçãos teremos
Manda-nos, pois, ó Senhor.
Dá-nos o gozo dos frutos
Dos teus ensinos de amor!

Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

Chuvas de bênçãos teremos
Chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.

Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

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).

