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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Conquanto a responsabilidade
principal por tudo que acontece na família seja do marido, a
corresponsabilidade da mulher não é menor, e deriva do amor
recebido do marido. Quando marido e mulher desenvolvem um
relacionamento centrado no amor, no respeito e na honra, estão
firmando as bases para a promoção e o desenvolvimento da
santidade de sua família, e testemunhando a sua comunhão com
Deus. Porém, quando essa convivência está prejudicada, a vida
espiritual de cada um também é prejudicada, comprometendo
seriamente a santidade da família, e a criação dos filhos na
admoestação e na disciplina do Senhor, como prescreve a
Bíblia (Gn 18.19; Dt 6.4-9; 11.18-21; Ef 6.4).
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – A partir desde domingo
estaremos estudando a carta aos Efésios com o Presbítero
Daniel. O pastor Juarez continua com a classe dos novatos.
Conclamamos aos irmãos: Venham para a EBD, e tragam os
seus filhos. Não sejam negligentes à graça do Senhor.

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 02 - Zenilda D. de Araújo
(3232-3532); Dia 05 – Danielle G. da Silva (8739-8249);
DIA 13 – Andriel Victor de C. Soares (8713-2871; Dia 19 Zoraide A. Leite (3225-1665); Dia 20 - Viviane G. M. de
Souza (3244-4945; - Dia 21 – Márcio M. e Silva (3225-8820)
e Melissa de O. Polari Souto (8650-2004); Dia 23 - Vilta M.
e Silva (3225-8820; Dia 30 - Matheus D. de Araújo (32323532). Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
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!

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.

QUARTA
19:30h Culto de
Doutrina e Oração.

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
15:00h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
17:00h– Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

SÁBADO
18:00h– Atendimento
no Gabinete.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

ORAÇÃO PELAS MÃES E FUTURAS MÃES
Queridos, a partir do texto “Desafio às mulheres”, do Pr. John Piper, fizemos
adaptações para uma oração rogando bênçãos para as mães e mulheres
casadas que caminham na mesma direção. Considerando que as mães
primeiramente relacionam-se com os seus maridos, muitas das petições
visam a alcançar uma relação conjugal equilibrada, sem a qual o papel de
mãe estará comprometido. Eis as petições: Que tudo, em qualquer esfera de
suas vidas, seja devotado à glória de Deus. Que a graça de Cristo seja
recebida por vocês plenamente, de sorte que paz, alegria e força encham as
suas almas. Que essa plenitude de Deus se manifeste em atos diários de
amor, de modo que as pessoas possam ver suas boas obras e glorifiquem a
Deus. Que vocês sejam apegadas à Palavra, que amem, estudem e pratiquem
as doutrinas bíblicas. Que vocês sejam mulheres de oração, de forma que a
palavra de Deus lhes seja revelada. Que a meditação sobre a verdade bíblica
possa ser a sua fonte de esperança e fé, e que vocês continuem a crescer no
conhecimento de Deus. Que a sua fé e santidade exerça influência espiritual
no lar, na vizinhança, na comunidade e na igreja. Que em todos os seus
relacionamentos com os maridos vocês procurem a direção do Espírito Santo
ao aplicar a visão bíblica sobre o papel do homem e da mulher. Que vocês
saibam apoiar a liderança dos seus maridos de maneira criativa, inteligente e
sincera, tão profundamente como uma obediência a Cristo permitir. Que
vocês os encorajem em seu papel designado por Deus como cabeça da
mulher. Que vocês influenciem espiritualmente os seus maridos, através da
tranquilidade destemida própria da mulher, e através de uma vida de
santidade e oração. Que vocês pensem criativamente e com sensibilidade
cultural ao moldar o estilo de vida e ajustar sabiamente o tom do seu
relacionamento com os maridos. Que vocês não assumam a ilusão mundana
de que o emprego secular é uma ocupação maior, ou um melhor uso da sua
vida do que as oportunidades incontáveis de serviço e testemunho no lar, na
vizinhança, na igreja e na comunidade. Que vocês desenvolvam uma
mentalidade e um estilo de vida humilde e perseverante, considerando a
brevidade da vida; considerando que o amor ao dinheiro é suicídio espiritual;
que buscar ascendência social se constitui num substituto muito pobre para
os objetivos de viver para Cristo, e sentir a verdadeira alegria no ministério
de auxiliadoras de seus maridos. Que vocês vejam a direção bíblica para o
que é apropriado e inapropriado na relação conjugal, não como restrições
arbitrárias sobre a liberdade de cada um, mas descobrindo a verdadeira
liberdade no ideal de complementaridade ordenado por Deus. Por fim, que
vocês não mensurem a sua potencialidade pelas funções que porventura lhes
sejam restringidas pela sociedade, mas sim pelas incontáveis funções que
lhes são oferecidas como auxiliadoras dos seus maridos. As mães, que
aceitem a responsabilidade com os seus maridos, de criar filhos para Deus,
compartilhando com eles o ensino e a disciplina dos filhos, dedicando-lhes
aquele cuidado protetor especial que somente vocês são capacitadas para dar.

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 32 NC – “O Deus Fiel”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 128.1-6 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – “A Certeza do Crente”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 397 NC – “Por Minha Boa Mãe”.
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!
____________________________________________________________________
Salmos 128:1-6 (Leitura Alternada)

1 - Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos!
2 - Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
3 - Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera; teus filhos, como
rebentos da oliveira, à roda da tua mesa.
4 - Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor!
5 - O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém
durante os dias de tua vida,
6 - vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel!

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.

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.

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.

397 NC – POR MINHA BOA MÃE

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

Por minha boa mãe
E pelo seu amor,
Na terra, sem igual,
Eu louvo-te, ó Senhor.
E grande o bem
Que na alma tem
Quem pode alguém
Chamar de mãe

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.

Pois ela me cuidou
Da vida ao despontar.
E aos pés do bom Jesus
Feliz me fez andar
Se pobre ou rico eu for,
Jamais hei de esquecer
A minha boa mãe,
Enquanto aqui viver.
É grato aqui sentir
De mãe o puro amor.
Por ela o coração
Bendiz ao Criador.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 104 do Breve Catecismo – Pelo que oramos na quinta petição?
Resposta: Na quinta petição, que é: “E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
também perdoamos aos nossos devedores”, pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos
perdoe gratuitamente todos os nossos pecados, o que somos animados a pedir, porque, pela
sua graça, somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem” (Mt 7.11).

