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).

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Como está escrito, o Senhor
Jesus sofreu e morreu em nosso lugar. “Ele foi traspassado
pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades
(...) o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos” (Is
53.5-6). Ele não conhecia pecado, mas foi feito pecado por nós,
“para que nele fôssemos feitos justiça de Deus” (2Co 5.21).
Ao se fazer “maldição em nosso lugar” (Gl 3.13), Jesus
carregou “ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos
pecados” (1Pe 2.24); “o justo pelos injustos” (1Pe 3.18).
Como estas informações o atingem? Apenas de forma
superficial própria da pós-modernidade, ou na profundidade do
evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo?

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).
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

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.

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.

19:30h Culto de
Doutrina e Oração.

ANIVERSARIANTES – Dia 15 – Francisco de Assis Rique
(3225-1665); Dia 22 – Luiz Felipe Dias de Araújo (32323532. Deus abençoe os seus santos.

Nossa Conta
Bco do Brasil - Ag. 3204-2
Conta Corrente - 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Glaucinha, Lúcia, Luiz Cláudio, Nina, Pará, Santinha,
Sebastião (marido de Penha), Selma, 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!

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

QUINTA

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.

OS SOFRIMENTOS DE JESUS
(os soldados) tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lha na cabeça, e
na mão direita, um caniço (...). E cuspindo nele, tomaram-lhe o caniço, e
deram-lhe com ele na cabeça (Mt 27.29-30).
Queridos, quando lemos o relato dos evangelhos acerca dos sofrimentos
de Jesus, será que o fazemos meditando profundamente no que aconteceu
ali, nas implicações que isso tem para nós, ou lemos apenas como quem
lê um “romance sagrado”? Por que Jesus teve de sofrer tanto? Por que
teve de ser tão humilhado? Lembram quando repreendeu a Pedro por
tentar impedir a sua prisão, dando início aos seus sofrimentos? Como,
pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder?
(Mt 26.54). O que as Escrituras dizem acerca dos sofrimentos que seriam
infligidos ao Senhor Jesus? Primeiramente, podemos ver que Jesus foi
traído e abandonado por seus amigos, cumprindo-se o Salmo 41.9, onde
se lê: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu
pão, levantou contra mim o calcanhar. Depois, vemos que ele foi
oprimido pelas autoridades, rejeitado pelo seu povo (Jo 1.12), mas
permaneceu calado durante o período de humilhação, em cumprimento à
profecia de Isaías 53.3 e 7, que diz: Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens; homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi
oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; como cordeiro foi levado
ao matadouro; e, como ovelha, muda perante os seus tosquiadores, ele
não abriu a sua boca. Na sequência, entregue aos soldados, Jesus foi
açoitado, esbofeteado, cuspido, segundo o que está escrito em Isaías
50.6: Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me
arrancavam os cabelos; não escondi o meu rosto dos que me afrontavam
e me cuspiam. Por fim, como cordeiro foi levado ao matadouro, e morto
crucificado. O nosso Senhor teve de passar por todos estes sofrimentos
conforme as Escrituras, comprovando que ele era o Messias, o servo
sofredor enviado por Deus para resgatar o seu povo eleito. Ah! Irmãos,
quando meditamos nestas coisas, sabendo que o Senhor Jesus sofreu em
nosso lugar, levando sobre si a maldição dos nossos pecados, não
podemos ficar impassíveis. O mínimo que se pode esperar de um salvo é
um misto de profunda tristeza e extrema alegria, além da certeza de que o
sofrimento por causa do evangelho deve ser uma marca que identifica os
discípulos de Jesus, como ele disse: Lembrai-vos da palavra que eu vos
disse: Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a
mim, também perseguirão a vós outros (Jo 15.20). Porém, se trilharmos
o caminho do Mestre, ele também nos assegura: Se guardaram a minha
palavra, também guardarão a vossa. E então, estamos dispostos a sofrer
pela causa do Senhor como ele sofreu por nós? Meditem nestas coisas!
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3.1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – “A Certeza do Crente”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 198 NC – “Salvação Graciosa”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.

HINOS
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.
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.

______________________________________________________________________

Provérbios 3:1-12 (Leitura Alternada)
1 - Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus
mandamentos;
2 - porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
3 - Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua
do teu coração
4 - e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
5 - Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal;
8 - será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos.
9 - Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
10 - e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
11 - Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
12 - Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 95 do Breve Catecismo – A quem o batismo deve ser ministrado?
Resposta: O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível,
enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a ele, mas os filhos daqueles
que são membros da igreja visível devem ser batizados.

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

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.

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!
Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.
Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os
meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus; mas
agora o meu reino não é daqui” (Jo 18.37).

