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!!! – O ensino de Pedro foi
ministrado em um contexto de perseguição aos cristãos, já que
o cristianismo ainda era uma religião ilegal. Portanto, os
cristãos sofriam as piores injustiças, e Pedro lhes ensina que
devem suportar os sofrimentos como Jesus também os
suportou. Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido pelos cristãos.
Obviamente, isso não quer dizer que devemos deixar que os
injustos prevaleçam, e que não devemos recorrer aos meios
legais para combater o mal na esfera secular. Porém, em se
tratando de coisas espirituais, precisamos ter a mente de Cristo.
Ou seja, precisamos seguir os seus ensinamentos ministrados
pelos seus apóstolos, certos de que Deus fará justiça.

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.

O SACRIFÍCIO E A JUSTIÇA
“pois ele [Jesus], quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando
maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga
retamente” (1Pe 2.23).
Queridos, um pouco antes do versículo acima, Pedro ensina o seguinte:
“Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo
sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguirdes os seus passos”
(v. 21). Antes de considerar estes ensinos de Pedro, gostaríamos de
lembrar alguns episódios do seu testemunho, quando ainda era discípulo
de Jesus. Quando Jesus começou a instruir os seus discípulos acerca da
sua morte, Pedro o contradisse solenemente: “Isso de modo algum te
acontecerá” (Mt 16.21), pelo que foi duramente repreendido pelo
Mestre: “Arreda! Satanás; Tu és para mim pedra de tropeço, porque não
cogitas das coisas de Deus, e, sim, das dos homens” (v. 23). Em outra
ocasião, Jesus disse aos seus discípulos que todos se escandalizariam
com ele, mas Pedro o contradisse novamente: “ainda que venhas a ser
um tropeço para todos, nunca o serás para mim” (Mt 26.33). O Senhor
Jesus, pacientemente, continuou a dizer-lhe especificamente que ele o
negaria, mas Pedro insistiu em contradizer o Mestre: “Ainda que me seja
necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei” (v. 35). No
momento da prisão de Jesus, mais uma vez, Pedro se insurgiu contra as
palavras do Mestre, que o repreendeu novamente: “Embainha a tua
espada; (...). Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me
mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se
cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder?” Pois
é, irmãos! Algumas décadas depois, vemos o mesmo Pedro ministrando
aos seus discípulos para que sigam o exemplo do Senhor Jesus. Enquanto
ainda era discípulo, enquanto ainda não havia aprendido corretamente,
enquanto ainda não se submetia à vontade do Mestre, Pedro imaginava
que as coisas seriam mais bem resolvidas do seu jeito. Agora, vemos
Pedro ensinando aos irmãos que sofriam as maiores injustiças infligidas
pelo Império Romano, a seguir o exemplo do Mestre, entregando-se
àquele que julga retamente. Isso nos mostra o quanto precisamos da
graça de Deus, como Pedro também precisou, para entender que não
podemos levar uma vida de santidade seguindo os nossos próprios
pensamentos. Ao contrário, precisamos levar “cativo todo pensamento à
obediência de Cristo” 2Co 19.5). Como Pedro aprendeu e ensinou,
precisamos aprender que não é nossa responsabilidade punir àqueles que
nos fazem injustiça. Como somos filhos de Deus, devemos seguir o
exemplo do Primogênito, Jesus Cristo, sofrer o dano, e deixar a justiça a
cargo do nosso Pai. Meditem nestas coisas.
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 95.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – “Glória e Coroação”.
Leitura Bíblica Alternada – 1 Coríntios 13.1-8a (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – “O Deus Fiel”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 180 NC – “Amor Fraternal”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
____________________________________________________________________

HINOS
HINO 52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!
Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 96 do Breve Catecismo – O que é a Ceia do Senhor?
Resposta: A Ceia do Senhor é um sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e
vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte; aqueles que
participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé,
participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu
alimento espiritual e crescimento em graça.

Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

180 NC - AMOR FRATERNAL
Jesus, Pastor amado! Louvamos-te hoje aqui,
Unidos pela graça, um corpo só em ti.
Contendas e malícias, que longe de nós vão,
Nenhum desgosto impeça a nossa santa união,
Família unida somos, família de Jesus!
Iluminados todos da mesma santa luz.
A mesma fé nos une num só divino amor,
E cheios de alegria servimos ao Senhor.
Num só caminho estreito Deus mesmo nos conduz,

Só temos esperança no Salvador Jesus!
Sua morte preciosa a todos vida traz;
E pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz.

1 Coríntios 13:1-8a (Leitura Alternada)
1 - Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o
bronze que soa ou como o címbalo que retine.
2 - Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência;
ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
3 - E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu
próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
4 - O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se
ensoberbece,
5 - não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não
se ressente do mal;
6 - não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade;
7 - tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
8 - O amor jamais acaba.

HINOS

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.

Pois sendo resgatados por um só Salvador,
Vivamos sempre unidos por mais ardente amor!
Com simpatia olhando os erros de um irmão,
Cuidando de ajudá-lo com branda compaixão.
Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar;
E, como tu fizeste, também a perdoar!
Pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor!
Unidos, graças damos por teu imenso
amor

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.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim
como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço”
(Jo. 15:10).

