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!!! – Quantas vezes nós achamos
que não estamos preparados para o ministério do evangelho? A
questão é: preparados em que sentido? Sabemos que o profeta
Elias não tinha a cultura de outros profetas como Isaías, por
exemplo. Porém, podemos ver que ele estava preparado para
desafiar os profetas de Baal diante de todo o povo. Ele estava
preparado para confrontar o próprio rei Acabe pelo assassinato
de Nabote e o roubo da sua vinha. De onde vinha o preparo do
profeta? Do seu conhecimento e confiança em Deus. No
momento em que ele se concentrou nas suas próprias condições
e possibilidades, teve medo, e fugiu para não ser morto pela
rainha Jezabel. Portanto, devemos buscar o conhecimento de
Deus, e, com base nesse conhecimento, exercer uma confiança
inabalável no seu poder.

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.

A INFLUÊNCIA DAS AMIZADES
“Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e, atendendo, falares
boas palavras, eles se farão teus servos para sempre” (1Rs 12.7).

Queridos, o versículo acima trata do conselho dado pelos anciãos que
serviam a Salomão, a seu filho Roboão. Vamos ao contexto: Quando
Salomão morreu, o povo proclamou seu filho Roboão rei de Israel, e
pediu-lhe que aliviasse o fardo da opressão deixado por seu pai, para que
o servissem. Roboão pediu-lhes um tempo, e consultou os anciãos que
serviram a seu pai Salomão. O conselho dos anciãos está no versículo
acima. Roboão, porém, foi se aconselhar com os seus amigos, e eles lhe
disseram que aumentasse o fardo da opressão sobre o povo. Infelizmente,
este foi o conselho seguido por Roboão. Como consequência da
insensatez do rei em não ouvir o conselho dos anciãos, as dez tribos do
Norte declararam independência da dinastia de Davi, provocando a
divisão do Reino do Norte, que permaneceu com o nome de Israel. Com
a capital em Siquém (mais tarde Samaria), Israel teve Jeroboão, um
efraimita, como seu primeiro rei. O Reino do Sul passou a ser chamado
Judá, com a capital em Jerusalém, sob o reinado de Roboão, filho de
Salomão. Jeroboão, como todos os outros reis que o sucederam em
Israel, foi um rei perverso. A fim de afastar de vez o coração dos seus
súditos da casa de Davi, evitando a peregrinação anual a Israel, edificou
altares alternativos em Dã, ao norte, e Betel, ao sul, com um bezerro de
ouro em cada um, para que o povo os adorasse em dias de festa. Vários
reis perversos sucederam Jeroboão, até chegar a vez de Acabe, que casou
com a princesa fenícia Jezabel. Como rainha, Jezabel dominou sobre
Acabe, e promoveu ativamente a adoração a Baal em todo o reino de
Israel. A apostasia de Israel provocou a ira do profeta Elias, e esta é uma
parte conhecida da história. Sob o poder de Deus, Elias desafiou os falsos
profetas de Israel e o seu deus Baal a uma disputa pública no monte
Carmelo, ocasião em que Deus demonstrou o seu poder. Os falsos
profetas e o seu deus Baal foram fragorosamente derrotados, pelo que
Jeová, o Deus de Elias, foi reconhecido pelo povo como o único Deus
vivo e verdadeiro. Outros reis perversos se seguiram no reino de Israel,
até que os exércitos Assírios invadiram Samaria. O juízo de Deus
finalmente caiu sobre duzentos anos de infidelidade ao pacto feito com
Israel. Os exércitos assírios ocuparam Samaria e promoveram a mistura
do povo, surgindo assim, um povo misto que ficou conhecido como
samaritanos, inimigos históricos de Israel até os dias de Jesus. Observem
neste breve relato, a importância de uma amizade, seja ela boa ou má. No
caso, más amizades foram a causa da desgraça de Israel. Busquemos,
pois, boas amizades, e cultivemos a ética do evangelho que nos salvou.
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 95.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – 1Coríntios 13.1-8a (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 198 NC – A Salvação Graciosa.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95.1-3 (Leitura Uníssona)

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.

1 - Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o
bronze que soa ou como o címbalo que retine.
2 - Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência;
ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
3 - E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu
próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
4 - O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se
ensoberbece,
5 - não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não
se ressente do mal;
6 - não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade;
7 - tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
8 - O amor jamais acaba.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 03 do Catecismo Maior – O que é a Palavra de Deus?
Resposta: As Escrituras Sagradas – o Velho e o Novo Testamentos – são a Palavra de
Deus, a única regra de fé e obediência

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

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.

1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
____________________________________________________________________
1 Coríntios 13.1-8a (Leitura Alternada)

HINOS

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!

32 NC – O DEUS FIEL

Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.

Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.

Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!

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.

Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

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..

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).

