LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Segundo as pregações de
hoje, ser crente é sinônimo de vitória ufanista. Mas, qual foi a
vitória genuína e autêntica de Jesus Cristo sobre o mundo? A
vitória e o sucesso de Jesus foi a sua obediência ao Pai. A sua
vitória, na verdade, foi ser crucificado, o que aos olhos do
mundo foi uma derrota. Num contexto de aflição, de rejeição
à sua mensagem, e de perseguição à sua pessoa, ele
permaneceu fiel ao seu compromisso com Deus e com os
eleitos do Pai. Jesus não se deixou intimidar, amedrontar e
nem se vender à custa de favores ou mordomias. Em vez de
“encher a sua igreja” com algum tipo de atitude ufanista, o
sucesso de Jesus acabou dando exatamente no contrário:
todos o abandonaram e ele ficou sozinho na cruz. Porém, este
era o plano de Deus para nos salvar, e nós, os salvos, cremos
em suas palavras, quando diz: “Tende bom ânimo: eu venci o
mundo” (Jo 16:33), e essa vitória se deu exatamente na cruz.
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Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
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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
Heloísa Helena - 3243-7128

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – No salão, estamos
estudando a carta aos Efésios com o Presb. Daniel. O pastor
continua com a classe dos novatos, no gabinete. Conclamamos
aos irmãos: venham para a EBD, e tragam os seus filhos. Não
negligenciemos a graça do Senhor.

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 467
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).

CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA – Considerando a
necessidade de um conhecimento mais sistematizado das
Escrituras, estamos preparando um “Curso Básico de Teologia”
que será ministrado em nossa Igrejinha nas quartas e sábados,
das 19:00 às 22:00h, a partir deste mês de julho. As disciplinas
serão as mesmas ministradas na Faculdade Evangélica, com
exceção daquelas que podem ser cursadas em escolas seculares.
Os interessados devem procurar os irmãos André e Uinajá para
efetuar a matrícula.
ANIVERSARIANTES – Dia 03 – Glória Stéfanny Santana
de Vasconcelos (8887-7369); Dia 22 – Magaly Martins
(8863-9271) . Que Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Fábio, Glaucinha, Lúcia, Nilce e Santinha, Nina,
Sebastião (marido da irmã Penha), Selma, Valda, Vera (irmã de
Edna), 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. Serão sempre bem-vindos!

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
16:00h– Visitação
Domiciliar, à tarde.

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

COMO O REI DAVI, QUERO TE LOUVAR!
"Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os
meus pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me
pelo caminho eterno” (Sl 139.23-24).
Queridos, a meditação nos salmos da Davi nos deixa maravilhados com a
graça de Deus na vida daquele servo. Como ele conhecia o nosso Deus, e
isso nos leva a querer, como Davi, conhecê-lo cada vez mais. Deus é o
nosso criador. Ele criou todas as coisas para o seu próprio prazer, e todas
as coisas dependem dele para a sua existência a todo momento. Deus tem
o direito de determinar o modo como as suas criaturas racionais devem
agir. Ele deixou isso claro na sua lei moral, e exige que sejamos santos
como ele é santo (Lv 11.44-45). Mesmo em nosso próprio nível humano,
devemos ser como ele em caráter, conduta, desejos, decisões e prazeres.
Por isso, devemos usar toda a nossa capacidade para viver uma vida de
adoração que expresse gratidão, uma vida de fidelidade, retidão,
integridade e amor para com Deus e o nosso próximo. A nossa vida deve
ser marcada pelo propósito de glorificar a Deus. Porém, conquanto
saibamos que este é o ideal cristão, também sabemos que não é o real em
nossas vidas. Por isso, precisamos nos arrepender, e clamar como Davi.
Por causa da soberania e da santidade de Deus, precisamos, como Davi,
ser servos vigilantes contra o pecado. Sabemos que o propósito de Deus
na nossa criação e recriação, é que sejamos santos, e Deus perscruta o
nosso coração, bem como pesa as nossas ações. Ele observa e avalia as
razões que estão por trás de nossas ações de um modo tão completo
como as próprias ações. Davi sabia disso e pedia que Deus não o
deixasse entregue a si mesmo, e que o guiasse por caminhos retos. Nós
também sabemos que Deus é bom e gracioso para com todas as suas
criaturas, e que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho
para sofrer na cruz, a fim de que tivéssemos salvação. Conhecemos a
promessa de Deus de perdoar e restaurar todo aquele que se arrepende do
seu pecado, e sabemos que o pecado, tanto de ação como de omissão,
seja na motivação, pensamento, desejo, fantasia, é um evento diário na
vida dos cristãos. Por isso, o arrependimento contínuo é uma necessidade
imperativa, um arrependimento completo, vindo coração, assim como
procedeu o pecado (Mt 15.19). O arrependimento, pelo qual o pecado é
confessado e perdoado, expressa de forma direta o desejo do coração
regenerado de voltar-se para Deus, amá-lo e glorificá-lo constantemente.
É este o desejo de Davi, desejo que gera o propósito de abandonar o
pecado e voltar para o Senhor em contrição. Como é bom conhecer o
nosso Deus como Davi conhecia.
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 – Salmos 113:1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – “Maravilhas Divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 78:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertórios – Hino 336 NC – “Transformação”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-4 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
4 – excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus.
______________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
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.

Salmos 78:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha boca.
2 - Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
3 - O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
4 - não o encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e
o seu poder, e as maravilhas que fez.
5 - Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos
pais que os transmitissem a seus filhos,
6 - a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem
e por sua vez os referissem aos seus descendentes;
7 - para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas
lhe observassem os mandamentos;
8 - e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração
inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 5 do Catecismo Maior – O que as Escrituras principalmente ensinam?
Resposta: As Escrituras ensinam, principalmente, o que o homem deve crer sobre Deus, e o
dever que Deus requer do homem.

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

HINOS - NOVO CÂNTICO
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.

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

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).

