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!!! – Conquanto a doutrina da
soberania de Deus pareça irreconciliável com a doutrina da
responsabilidade humana, as principais ideias que precisamos
ter em mente são as seguintes: A Bíblia nos afirma que Deus
opera em e por meio de tudo que acontece. Logo, ao contornar
o mal, e fazer com que redunde em bem, Deus não está
tentando consertar algo que deu errado. Na verdade, Deus, na
sua soberania, aproveita as ações dos pecadores mais perversos,
para cumprir os seus desígnios eternos. Enquanto toda a criação
não for redimida, Deus continuará usando as ações mais
obstinadas dos ímpios, e empregando-as como ferramenta para
cumprir a sua vontade. Foi exatamente isso que aconteceu no
episódio da crucificação de Jesus, para a consumação da
salvação determinada por Deus desde a eternidade.

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

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.
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.

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

ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Lílian Nóbrega P. Moraes
(3244-2163); Dia 11 – José Fábio e Silva (3225-8820); Dia
26 – Maria do Carmo Nita Leão (3247-4402); Dia 28 –
Desiree Penélope C. Ferreira (3225-1656). Deus abençoe os
seus santos.

SEGUNDA

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Glaucinha, Lúcia, Luiz Cláudio, Nilce (filha e cuidadora
de Santinha), Nina, Santinha, Sebastião (marido de Penha),
Selma, Valda, Vera (irmã de Edna); Zenilda, Wanda, e pela
plena recuperação do Pr. Juarez.

Visitação Domiciliar, à
tarde.

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

15:00h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA

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

A SOBERANIA DE DEUS
“sendo este [Jesus] entregue pelo determinado desígnio e presciência de
Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos” (At 2.23).
Queridos, é comum as pessoas imaginarem que a realidade do mal é algo
fora dos planos de Deus, ou mesmo fora do seu controle, o que não é
verdade. Até mesmo no âmbito da Igreja, alertando os novos convertidos
sobre os falsos mestres, Judas e Pedro afirmam que eles são, de antemão,
destinados à condenação. Embora esta verdade possa escapar ao nosso
entendimento, conforme o texto bíblico, não há dúvida de que Deus
comanda os meios, e que no fim, aniquilará toda ação maliciosa dos
maus, como também o próprio mal. Enquanto não chega o dia da
redenção final, o Senhor Deus, como soberano sobre a sua criação, tem
poder sobre as ações más praticadas por criaturas caídas, e liberdade
para, em última instância, transformá-las em bem, conforme o seu
desígnio eterno. Porém, o texto bíblico é claro ao afirmar que Deus
nunca é a fonte ou o agente direto do mal, como ensinam alguns teólogos
hipercalvinistas. Em sua oração, o salmista derruba essa tese, ao afirmar:
“Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não
subsiste o mal” (Sl 5.4). Agora, prestem atenção! Se os hipercalvinistas
estão errados ao afirmar que Deus é o agente direto do mal, os que
militam no outro extremo, ou seja, aqueles que afirmam que Deus nada
tem a ver com o mal, cometem erro semelhante. As Escrituras Sagradas
deixam claro que o domínio de Deus sobre o mal e sobre os malfeitores
não está limitado à sua presciência passiva, e ao seu consentimento,
ainda que a contragosto, para que os malfeitores pratiquem o mal. Não é
assim. Na verdade, o texto bíblico nos mostra que Deus ordena de modo
positivo tudo o que acontece, segundo o seu propósito, e para louvor da
sua glória. Como vemos no versículo em epígrafe, até os ímpios, ao
praticar o mal, cumprem o “determinado desígnio” de Deus, embora
sejam responsáveis por seus atos. Com esta convicção, o apóstolo Paulo
afirma que Deus “faz todas as coisas conforme o conselho da sua
vontade” (Ef 1:11), e que “dele e por meio dele, e para ele são todas as
coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém” (Rm 11.36). Portanto,
imaginar que alguma criatura, seja boa ou má, possa frustrar, ou
simplesmente subtrair ou acrescentar algo ao desígnio eterno de Deus,
seria de alguma forma dividir a sua glória exclusiva. Assim diz o Senhor:
“Eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a
mim; que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a
antiguidade, as coisas que ainda não sucederam; que digo: o meu
conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade” (Is 46.9-10).
Como nosso Deus é tremendo! Aleluia!
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 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – “Maravilhas Divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3:1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 336 NC – “Transformação”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
13. 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.
______________________________________________________________________
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 100 do Breve Catecismo – O que o prefácio da Oração do Senhor nos
ensina?
Resposta: O prefácio da Oração do Senhor, que é: “Pai nosso que estás no Céu”, nos
ensina que devemos aproximar-nos de Deus com toda a santa reverência e confiança,
como filhos a um pai capaz e pronto a nos ajudar, e também nos ensinar a orar com os
outros e por eles.

HINOS
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.
Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.
336 NC - TRANSFORMAÇÃO
Eu, perdido pecador,
Longe do meu Jesus
Me encontrava, sem vigor,
A perecer sem luz.
Meu estado Cristo viu,
Dando-me sua mão,
E salvar-me conseguiu
Da perdição.

HINOS
Minha vida, todo o ser,
Quero lhe consagrar!
Ao seu lado vou viver,
O seu amor cantar.
A mensagem transmitir
Aos que perdidos são!
Venham todos já fruir
A salvação!

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor.
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

Cristo me amou e me livrou!
O seu imenso amor me transformou!
Foi seu poder, o seu querer!
Sim, Cristo, o Salvador, me transformou!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo” (Jo. 7:16-17).

