LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – As tarefas essenciais da Igreja
são: primeiro, adorar a Deus; segundo, ensinar e edificar os
santos através dos cuidados pastorais e da comunhão dos
irmãos; terceiro, e como consequência natural, evangelizar
com o seu testemunho de santidade e unidade em Cristo.
Quando a Igreja se desvia das suas tarefas e passa a ser um
clube sociorreligioso, uma casa de espetáculos, um movimento
de protesto, ou mesmo uma entidade de assistência social, ela
perde o seu papel profético e passa a ser uma mera instituição
secular desprovida do poder do Espírito Santo.

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
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).

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 – A partir de ontem
retomamos as aulas do nosso Curso Básico de Teologia. Sem
nenhuma dúvida, precisamos de um ensino sistematizado das
Escrituras, a fim de ter uma melhor compreensão do texto
sagrado. Por isso, a partir da segunda disciplina, “Introdução à
Teologia”, esperamos contar com um maior número de alunos.
ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Anny Margareth
Oliveira (3226-6183); Dia 05 – Paulo Martins (9985-4028);
Dia 06 – Rebeca Barbosa; Dia 30 – Iremar Oliveira (32242214); Dia 31 – Iraná Simões (3247-9998). Deus abençoe os
seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Fábio, Glaucinha, Lúcia, Nilce e Santinha, Nina, Nita,
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!

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO
Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
BOLETIM DOMINICAL - Ano VII, nº 330 – 11 / agosto / 2013

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 Curso Básico
de Teologia.

SÁBADO
19:30h Curso Básico
de Teologia.

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.

UM PAI CONSCIENTE - Jó 1:1-5
Queridos, como hoje festejamos o Dia dos Pais, mais uma vez,
achamos oportuno convidá-los a uma reflexão, a partir do
exemplo de Jó, a fim de avaliarmos se realmente temos cumprido
o papel de pais, conforme o mandamento do Senhor. Jó é um
exemplo de pai que tinha plena consciência da sua
responsabilidade diante de Deus com a formação dos seus filhos.
A leitura do texto acima nos revela que Jó orava por eles, e
cuidava da sua santificação, oferecendo sacrifícios queimados a
Deus – como era a cultura daquela época patriarcal – por pecados
que eles poderiam ter cometido durante seus períodos de festas.
Como pais cristãos, devemos seguir o exemplo de Jó. Devemos
zelar pela formação de um caráter cristão em nossos filhos,
conscientes de que, juntamente com a graça que Deus nos
concede de sermos pais, vem a responsabilidade de ensinar aos
nossos filhos os valores do Reino de Deus. Lembramos aos
irmãos que, assim como a graça de ser pai é intransferível –
ninguém, pode ser pai em nosso lugar – a responsabilidade com a
formação cristã de nossos filhos também é intransferível. Outras
pessoas, por mais que se esforcem, não conseguem desempenhar,
a contento, o papel de pai. Por isso, a exemplo de Jó, não
negligenciemos na formação do caráter cristão em nossos filhos, a
fim de que não sejamos achados omissos diante do nosso Deus.
Alertamos aos queridos pais, que o motivo dos maiores danos na
formação do caráter dos nossos filhos é a nossa ausência. De
forma equivocada, quando seguimos o curso de uma vida
secularizada, passamos a maior parte do nosso tempo fora de casa,
na busca frenética por recursos financeiros supostamente capazes
de proporcionar melhores condições materiais para os nossos
filhos, negando-lhes, assim, a nossa presença, o referencial e o
ensinamento de pai, de que eles tanto precisam. Queridos pais,
nós temos que ser o modelo para os nossos filhos, vivendo de
acordo com os princípios bíblicos, para que tenhamos uma família
conforme Deus planejou. Que possamos refletir sobre isso,
rogando ao Pai celeste que nos dê sabedoria, para que possamos
desempenhar o nosso papel de pais, de acordo com a vontade
soberana do nosso Deus, para louvor da sua glória. Amém.
Pr. Juarez Rodrigues

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

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 113:1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 78:1-9 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 194 NC – Morada Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
12. 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.
______________________________________________________________________
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.

HINOS – NOVO CÂNTICO
14 NC - LOUVOR

HINOS - NOVO CÂNTICO
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Pode o crente fiel abalar.Grande prova de amor, comunh
Senhor
Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 10 do Catecismo Maior – Quais são as propriedades pessoais das três pessoas
da Divindade?
Resposta: O Pai gerou o Filho, o Filho foi gerado do Pai, e o Espírito Santo é procedente do
Pai e do Filho, desde toda a eternidade.

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).

