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 Igreja jamais será uma
igualdade aqui na terra. Na melhor das hipóteses, e esta é a
ideal, a Igreja será uma uniformidade na diversidade. Desde o
início, esta parece ter sido a ideia do Senhor Jesus. Afinal, ele
escolheu Mateus, um publicano, considerado um cão traidor
pelos judeus, e Simão, o Zelote, um extremista nacionalista
radical, para fazerem parte do seu grupo de discípulos que
seriam comissionados como apóstolos. Portanto, podemos
afirmar que Jesus escolheu, de forma intencional, homens que
eram culturalmente diferentes um do outro, a fim de nos
ensinar a diversidade que sempre caracterizaria a sua Igreja.
Sem a diversidade não haveria crescimento. Por isso,
precisamos nos edificar mutuamente, a partir das características
e saberes de cada um.

SAF- Soc. Aux. Feminina
Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Desde o início do mês
de maio estamos 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 negligenciem a graça do Senhor.

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

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.

CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA – Considerando a
necessidade de um conhecimento mais sistematizado das
Escrituras, estamos preparando um “Curso Básico de Teologia”
a ser ministrado em nossa Igrejinha nas quartas e sábados, das
19 às 22 horas, a partir de julho. As disciplinas são as mesmas
ministradas na Faculdade Evangélica, com exceção daquelas
que podem ser cursadas em escolas seculares. Os interessados
devem procurar o Presbítero Iremar para efetuar a matrícula.

SÁBADO

ANIVERSARIANTES – Dia 05 – Elieudes C. O. Isidro
Gomes (8813-0437) e Jussara P. de Castro (8713-2871); Dia
10 – Samuel de O. P. Souto (8859-0007); Dia 12 – Edna B.
M. Fonseca (3225-3138; Dia 14 – Antonio M. da Silva; Dia
25 - Gláucia Diniz Ferreira (3245-1643); Dia 28 - Gláucio
M. de Vasconcelos (8887-7369; - Dia 29 – Kallyane K. da
Nóbrega (3244-2163) e Maria Nina F. Ataíde (3043-8857).
Que Deus abençoe os seus santos.

15:00h – Atendimento
no Gabinete.

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!

19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA

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.

O CHAMADO DO MESTRE
E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze
dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos (Lc 6.13).
Queridos, é comum as pessoas confundirem o chamado dos apóstolos
com o chamado dos demais discípulos de Jesus. No versículo acima fica
claro que os doze tiveram um chamado especial com relação aos demais
discípulos que seguiam o Mestre. Vamos ao contexto: No versículo
anterior podemos ler que o Senhor Jesus passou toda uma noite em
oração para fazer a escolha dos doze. É claro que ele sabia tratar-se de
uma grande decisão, pois competiria aos doze cumprir um papel especial
no futuro. Por que doze? Embora o texto bíblico não nos revele
explicitamente, não pode haver dúvida de que o número de apóstolos foi
deliberado, equivalente às doze tribos de Israel. A Nova Jerusalém que
João viu tinha “grande e alta muralha, doze portas, (...), e sobre elas
nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel”
(Ap 21.12). “A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam
sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro” (Ap 21.14).
A relação entre Israel e a Igreja é clara. Assim, podemos ver que, do
mesmo modo como em Israel o relevante papel de servos como Davi,
Salomão, Elias e Isaías não podem ser confundidos com o papel dos doze
príncipes de Israel, o papel de pastores, evangelistas, ou qualquer outro
“grande” nome na história da Igreja, por mais relevante que nos possa
parecer, jamais pode ser confundido com o papel dos doze apóstolos de
Jesus. Estes, conforme o conceito da palavra “apóstolos”, foram enviados
com a autoridade de quem os enviou, assim como Deus enviou os seus
profetas no Velho Testamento. Precisamos saber que, no judaísmo, a
respeito dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo
Testamento, ou mesmo de um rabino enviado pelo Sinédrio, dizia-se que
“o enviado por uma pessoa era a própria pessoa”. Ou seja, o enviado
(apóstolo) carrega consigo a autoridade de quem o enviou. É nesse
sentido que o Senhor Jesus, mais tarde, pôde dizer aos doze: “Quem vos
recebe, a mim me recebe; e quem me recebe, recebe aquele que me
enviou” (Mt 10.40). E ainda: “Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim; e
quem vos rejeitar, a mim me rejeita; quem, porém me rejeitar, rejeita
aquele que me enviou” (Lc 10.16). Observem que o Senhor Jesus coloca
a missão dos doze apóstolos em pé de igualdade com a sua própria
missão como apóstolo do Pai. Portanto, sejamos humildes para entender
que, se hoje temos a autoridade do Senhor Jesus na sua palavra escrita
nas Escrituras Sagradas, os apóstolos eram a própria palavra do Senhor
Jesus para a edificação da sua Igreja. Que possamos entender e
desempenhar o nosso papel de acordo com o nosso chamado.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Isaías 25.1 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – “Trindade Santíssima”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96.1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 153 NC – “Amparo Divino”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 334 NC – “A Conversão”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Isaías 25:1 (Leitura Uníssona)
1 - Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito
maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.
____________________________________________________________________

HINOS
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.
Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

Salmos 96:1-13 (Leitura Alternada)
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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 02 do Catecismo Maior – Como podemos saber se existe um Deus?
Resposta: A própria luz da natureza no homem, e as obras de Deus, claramente testificam
que existe um Deus; porém, só a sua Palavra e o seu Espírito o revelam de um modo
suficiente e eficaz, aos homens, para a sua salvação.

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor!
Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,
Teu rosto vendo, nada temerei.

HINOS
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor.

334 NC - A CONVERSÃO
Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.
Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!
Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz
Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.
Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, vieste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e
aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele”
(Jo 14:21).

