LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – De acordo com a parábola da
videira, os frutos que o Senhor Jesus exige dos ramos, e que
ele mesmo os capacita a produzir, são os diversos aspectos do
fruto do Espírito elencados em Gálatas 5:22-23. Esta é a
característica do cristão que evidencia a sua união com Cristo.
A consequência natural desta união é a nossa comunhão com
os irmãos, igualmente unidos a Cristo, para uma vida de
santidade, e para o testemunho do evangelho de Cristo. Nada
menos que isto pode ser chamado de Igreja, o corpo de Cristo,
que deve ser modelo para o mundo.

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

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
Heloísa Helena - 3243-7128

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

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.
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 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.
CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA – Iniciamos o nosso
Curso na quarta-feira passada, e já observamos a necessidade
de uma mudança no horário. Nas quartas, a aula iniciará às
19:30h, pela dificuldade de alguns irmãos chegarem às 17:00h.
Aos sábados, o horário continua às 19:00h. Pedimos que os
irmãos se esforcem para manter a frequência e a pontualidade,
tendo em vista a necessidade de um conhecimento mais
sistematizado das Escrituras. Os interessados devem procurar
os irmãos André e Uinajá para efetuar a matrícula.

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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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.

Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

ANIVERSARIANTES – Dia 03 – Glória Stéfanny Santana
de Vasconcelos (8887-7369); Dia 22 – Magaly Martins
(8863-9271). Que Deus abençoe os seus santos.

QUINTA

Ofertas

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.

SÁBADO

“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).

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!

16:00h– Visitação
Domiciliar, à tarde.

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

HONRARIA E RESPONSABILIDADE
"De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi,
portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades” (Am 3.2).
Queridos, precisamos meditar nas coisas que vemos no seio da chamada
Igreja Evangélica, o “Israel de Deus” de nossos dias. Segundo os censos
do IBGE, ano após ano, o crescimento numérico de evangélicos em
nosso país é algo admirável, objeto de inúmeras pesquisas acadêmicas.
Não é de se perguntar por que, então, não se percebe uma evolução
equivalente no que diz respeito à ética, à moral e à justiça em nosso país?
Onde está a luz de Cristo que deveria brilhar através dos evangélicos, se
o nosso país continua envolto nas mais dessas trevas, mergulhado num
mar de corrupção ética e moral? Como nada há de novo sob o sol, com
base na profecia de Amós, queremos lembrar a situação do povo de
Deus, e chamar atenção para o juízo de Deus, que não pode ser diferente.
Amós profetizou em dias de paz e prosperidade em Israel. Porém, esta
paz e prosperidade tinham a ver apenas com ausência de guerras e
escassez. A decadência moral e a corrupção social eram alarmantes.
Vejamos o testemunho do Israel de Deus, que deveria servir de exemplo
para as nações pagãs. Os pobres não tinham direito à justiça, já que, nos
tribunais, os juízes eram corruptos, e prolatavam suas sentenças mediante
suborno (Am 5.12). No mercado, os pobres eram explorados por
comerciantes que enganavam no peso e na medida (Am 8.5). Os ricos
esbanjavam em suas mansões de luxo, comendo e bebendo
regaladamente, sem se importar com os pobres (Am 4.1; 6.4-6). Os
sábados, dedicados à adoração, eram vistos como algo maçante, e os
“adoradores” ficavam ansiosos para voltar às suas atividades seculares, e
continuar enriquecendo à custa dos pobres (Am 8.4-6). Para completar,
como nada há de novo sob o sol, ainda ficavam aborrecidos com quem os
repreendia, e abominavam o que falava sinceramente (Am 5.10). Diante
desta situação, Amós enfatizou em sua profecia que a honraria de fazer
parte do povo de Deus trazia responsabilidades equivalentes, e não
imunidade à ira e ao juízo de Deus (Am 3.2). Certamente, esta foi a
leitura do povo quando Amós profetizou juízo sobre seis nações pagãs
vizinhas de Israel. Porém, como a responsabilidade do povo de Deus é
muito maior, Amós virou sua profecia contra Israel, afirmando que, por
causa da sua injustiça, o juízo de Deus era inevitável (Am 9.1-4). Esta é a
mesma situação da Igreja em nossos dias. Por isso, precisamos buscar a
Deus. Precisamos nos santificar para que “corra o juízo como as águas,
e a justiça como ribeiro perene” (Am 5.24), de modo que sirvamos de
modelo em nosso país. Considerem estas coisas!
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 95:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 3 NC – A Igreja em Adoração.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:49-64 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertórios – Hino 198 NC – Salvação Graciosa.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95:1-3 (Leitura Uníssona)
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.
____________________________________________________________________
Salmos 119:49-64 (Leitura Alternada)
49 – Lembra-te das promessas que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar.
50 – O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica.
51 – Os soberbos zombam continuamente de mim; todavia, não me afasto da tua lei.
52 – Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor.
53 – De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei.
54 – Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação.
55 – Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e observo a tua lei.
56 – Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos.
57 – O Senhor é a minha porção; eu disse que guardaria as tuas palavras.
58 – Imploro de todo o coração a tua graça; compadece-te de mim, segundo a tua palavra.
59 – Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos.
60 – Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos.
61 – Laços de perversidade me enleiam; contudo não me esqueço da tua lei.
62 – Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos.
63 – Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos.
64 – A terra, Senhor, está cheia da tua bondade; ensina-me os teus decretos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 6 do Catecismo Maior – O que as Escrituras revelam sobre Deus?
Resposta: As Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus
decretos, e como ele os executa.

HINOS – NOVO CÂNTICO
3 NC – A IGREJA EM ADORAÇÃO
Eterno Pai, teu povo congregado,
Humilde entoa o teu louvor aqui!
No dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus tomamos
Com fé singela e reverente amor;
E, como atentos filhos, procuramos
Ciência na Palavra do Senhor.
Jesus! Aos teus benditos pés sentados
Queremos teus conselhos receber,
E sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados
Queremos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do teu vasto amor.
Ensina aos teus, Espírito Divino,
Dissipa as trevas destes corações;
E com a luz do teu celeste ensino,
Vem aclarar as santas instruções.
Aviva em nós as forças da memória,
Pois sempre mais queremos conhecer,
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer. Amém.

63 NC - AS MUITAS BÊNÇÃOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

HINOS - NOVO CÂNTICO
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

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!
Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.
Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo” (Jo. 7:16-17).

