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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Ofertar faz parte do culto. Por
isso, a nossa oferta precisa ser uma demonstração de confiança
na provisão de Deus, na certeza de que nunca nos faltará a
capacidade de ofertar, a fim de suprir as necessidades dos
outros (2Co 8.1-4). A oferta voluntária deve fazer parte da
cultura do crente, e deve ser vista como um recurso da graça de
Deus para nos livrar do pecado da usura. Portanto, a cultura de
ofertar é uma garantia de que não cairemos na tentação
mundana de acumular tesouros neste mundo, guardando, assim,
o nosso tesouro nos céus (Mt 6.19-21).
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Além da classe 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.

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

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

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org
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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.

OS PROFETAS E A REJEIÇÃO DO POVO
“Eles, quer ouçam quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão
de saber que esteve no meio deles um profeta” (Ez 2.5).
Queridos, conforme temos ensinado à exaustão, os profetas de Deus
nunca foram bem recebidos pelo seu próprio povo. Entre todos, Jeremias
foi o profeta mais rejeitado e resistido pelos israelitas. Jeremias enfrentou
muita oposição, e experimentou castigos e prisões (Jr 11.18-23; 12.6;
18.18; 20.7; 26.9-19; 28.5-17; 37.11-21). Ficou conhecido como o
"profeta chorão" porque, de fato, não se envergonhava de chorar ao ver a
insensatez do povo, sabendo que haveria de vir terrível juízo sobre eles
(Jr 9.1; 13.17; 14.17 e Lm). Quando levado para o Egito, contra a sua
vontade, caiu no esquecimento. De acordo com a tradição, ele morreu
naquele país, “alguns cinco anos depois da queda de Jerusalém, foi
lapidado [apedrejado] em Tahpanhes, pelos judeus, que, mesmo então, se
recusavam a comungar na sua visão e na sua fé”. Mas, como os profetas
são chamados a andar por fé, e não pelo que veem, embora não tenha
visto o fruto do seu trabalho, Jeremias foi grandemente honrado pelos
escritores do Novo Testamento. Sua profecia é citada 40 vezes, a metade
no Apocalipse (Jr 50.8, cf. Ap 18.4; 50.32, cf. Ap 18.8; 51.59s, cf. Ap
18.21s). A mais longa citação de todo o Antigo Testamento no Novo
Testamento é a passagem acerca da "nova aliança" (Jr 31.31-34, cf. Hb
8.8-12). As denúncias de Jeremias contra o povo como incircunciso de
coração e ouvido (Jr 6.10; 9.26) foram repetidas por Estevão (At 7.51),
em uma pregação que lhe custou a vida. As lições tiradas da visita à casa
do oleiro (Jr 18.1-10) foram aplicadas por Paulo ao chamado dos gentios
por Deus (Rm 9.20-24). E Jeremias, que foi considerado o mais humano
dos profetas, o “profeta chorão”, recebeu maior honra ao ter sido
comparado ao Filho do Homem (Mt 16.14). Portanto, a rejeição aos
profetas, embora nos faça chorar, deve nos encorajar a que obedeçamos
nossa vocação de pregar fielmente a Palavra de Deus, para que em tudo
Deus seja glorificado. Continuemos ouvindo o profeta de Deus:
"Todavia, o meu povo trocou a sua Glória por aquilo que é de nenhum
proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos! Ficai estupefatos,
diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me
deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas
rotas, que não retêm as águas" (Jr 2.11-13).
"Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e
antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos; antes que,
esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à
escuridão" (Jr 13.16).
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 117.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 19.7-14 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 114 NC – “Brilho Celeste”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 103 NC – “Salvação em Cristo”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 117:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos.
2 - Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste
para sempre. Aleluia!

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.

A luz bendita me vai guiando
Em meu caminho para a Mansão;
Mais e mais perto, seguindo o Mestre,
Possuo o gozo da salvação.

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.

____________________________________________________________________

Salmos 19:7-14 (Leitura Alternada)
7 - A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá
sabedoria aos símplices.
8 - Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro
e ilumina os olhos.
9 - O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre; os juízos do Senhor são
verdadeiros e todos igualmente, justos.
10 - São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces
do que o mel e o destilar dos favos.
11 - Além disso, por eles se admoesta o teu servo; em os guardar, há grande recompensa.
12 - Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
13 - Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine; então, serei
irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão.
14 - As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua
presença, Senhor, rocha minha e redentor meu!

HINOS

114 NC – BRILHO CELESTE
Peregrinando por sobre os montes
E pelos vales, sempre na luz,
Cristo promete nunca deixar-me,
“Eis-me convosco” – disse Jesus.
Brilho celeste! Brilho celeste!
Enche a minha alma, glória do Céu!
Aleluia! Sigo cantando,
Dando louvores, pois Cristo é meu!

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO

Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

Se vejo sombras por toda parte,
O Salvador não hão de ocultar!
Pois Cristo é luz que nunca se apaga,
Bem ao seu lado sempre hei de andar.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 97 do Breve Catecismo – Que se exige para participar dignamente da
Ceia do Senhor?
Resposta: Exige-se daqueles que desejam participar dignamente da Ceia do Senhor
que se examinem sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do Senhor, sobre a
sua fé para se alimentarem dele, sobre o seu arrependimento, amor e nova obediência,
para não suceder que, vindo indignamente, comam e bebam para si a condenação.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Entrai pela porta estreita (larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz
para a perdição e são muitos os que entram por ela), porque estreita é a porta e apertado é
o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela (Mt. 7:13-14).

