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!!! – A Bíblia é a palavra de Deus
revestida de autoridade sobre os seus eleitos. Ela contém todas
as verdades espirituais e essenciais para a glória de Deus, para
a nossa fé, salvação e vida eterna. A Bíblia nos ensina que toda
a humanidade caiu na pessoa de Adão, e que o nosso pecado é
uma escravidão completa, da qual não podemos nos livrar.
Jesus é Deus encarnado, que tomou a forma humana, a fim de
pagar o preço do pecado e redimir da escravidão do pecado os
eleitos de Deus. A salvação é pela graça mediante a fé, e não o
resultado de quaisquer obras que realizemos. Cristo é o único
Salvador, e à parte da fé nele não existe esperança alguma para
o pecador. Os cristãos verdadeiros têm capacidade de discernir
estas verdades essenciais, e, por isso, jamais seguirão falsas
falsos mestres com suas falsas doutrinas.

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).

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Concluído o estudo da
carta aos Gálatas, hoje teremos aula em classe única com o Pr.
Juarez, na qual será apresentada uma visão geral da Igreja,
como ela foi organizada a partir dos patriarcas, sacerdotes,
juízes, reis, profetas, Jesus, os apóstolos, e como deve ser
conduzida pelos pastores. Conclamamos aos irmãos: Venham
para a EBD, e tragam os seus filhos. Não sejam negligentes à
graça do Senhor.

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.

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).

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

Site: www.ip13demaio.org
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BOLETIM DOMINICAL - Ano VII, nº 315 - 21/Abril/2013

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.

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

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.

DISCERNIMENTO ESPIRITUAL
“A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão
discernir entre o imundo e o limpo” (Ez 44.23).

Queridos, o apóstolo Paulo ensina que as coisas espirituais só se
discernem espiritualmente (1Co 2.14). Conforme temos ensinado, o
versículo acima não deixa dúvida de que o discernimento é fruto do
conhecimento. Precisamos ser ensinados a distinguir entre o santo e o
profano, entre o imundo e o limpo. Nessa direção, o escritor aos Hebreus
ensina que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e
propósitos do coração (Hb 4.12), e que é pela prática da palavra que
temos as nossas faculdades exercitadas para discernir não somente o
bem, mas também o mal (Hb 5.14). Mesmo no texto bíblico, há situações
em que precisamos discernir entre o certo e o errado. Por exemplo,
Abraão mentiu a Faraó e Abimeleque sobre a sua esposa Sara, e não foi
repreendido por Deus. De forma estranha, Deus repreendeu os reis que
tomaram Sara para si, mesmo que aqueles tenham sido enganados com
mentiras. No entanto, pela prática da palavra, podemos discernir que,
ainda que não tenha sido repreendido por Deus, o patriarca errou ao não
confiar na sua providência, e a usar de astúcia humana para preservar a
sua vida. Outro exemplo que podemos citar é a escolha de Matias para
ser apóstolo (At 1.15-26). Ora, o texto bíblico nos capacita a discernir
que Pedro cometeu um erro. Como sabemos, o comissionamento de
apóstolos é uma prerrogativa exclusiva do Senhor Jesus, e ele não
substabeleceu tal autoridade aos seus discípulos. “Fazei discípulos”,
como Jesus lhes ordenou (Mt 28.18-20), não é a mesma coisa que fazei
apóstolos. Por isso, ele mesmo escolheu e comissionou Paulo como o
décimo segundo apóstolo, deixando claro que a atitude de Pedro foi
equivocada, mesmo que tenha sido fundamentada em textos bíblicos. De
igual modo, ainda que o nome do Espírito Santo seja invocado em certas
ocasiões, podemos estar incorrendo em erro, como discernimos que
aconteceu no concílio de Jerusalém. Naquela ocasião, segundo Tiago,
“pareceu bem ao Espírito Santo” (At 15.28), indicando uma decisão
imprecisa, incompatível com a soberania de Deus. Paulo não a
considerou (1Co 8.4-13; 10.25-31). Lembramos que fatos históricos não
se prestam a formar doutrina, nem nos autorizam a reproduzi-los sem o
discernimento de que realmente foram conduzidos pelo Espírito Santo.
Eis o motivo do nosso empenho em ensinar a palavra aos irmãos, a fim
de que possam discernir, e para que não se deixem levar ao redor por
todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelos que induzem
ao erro (Ef 4.14). Afinal, o título de pastor não nos garante que quem o
utiliza é constituído pelo Espírito Santo. Precisamos aprender, para saber
discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo.
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 19:1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “A chegada do Messias”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96:1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 19:1-4 (Leitura Uníssona)
1 - Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
2 - Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
3 - Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som;
4 - no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do
mundo.
________________________________________________________________________

HINOS
54 NC - A CHEGADA DO MESSIAS
Cantai! Exultai! O Messias chegou!
Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou!

Cantai! Exultai! Pelos ímpios sofreu!
Satisfez a justiça e o sangue verteu!
Cantai! Exultai! Temos pleno perdão,
Pois Jesus nos concede real salvação!
Cantai! Exultai! Jesus Cristo nos céus,
Pelos seus intercede à destra de Deus.
Cantai! Exultai! O Senhor voltará!
Triunfante, glorioso, nas nuvens virá!

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!

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS

1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 - Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e
julga os povos com equidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e
os povos, consoante a sua fidelidade.

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.

Pergunta nº 102 do Breve Catecismo – Pelo que oramos na segunda petição?
Resposta: Na segunda petição, que é: “Venha o teu reino”, pedimos que o reino de
Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado; que nós e os outros a ele
sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória.

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.

Dai louvores, celebrai-o!
Foi morto na cruz!
Daí louvores, publicai-o:
Já vive Jesus!

Salmos 96:1-13 (Leitura Alternada)

SÍMBOLOS DE FÉ

HINOS

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!

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.

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.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me convém conduzilas; elas ouvirão a minha voz; então haverá um rebanho e um pastor” (Jo. 10:16).

