LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – O verdadeiro crente é aquele
que luta para ser o melhor marido/esposa, pai/filho,
patrão/empregado, de modo que a doutrina de Cristo seja
adornada e não blasfemada. O verdadeiro crente se esforça para
fazer da sua família, da sua casa uma igreja, zelando para que
aqueles que a frequentam sejam impactados pelo seu
testemunho, e possam nascer de novo para Deus. O verdadeiro
crente é aquele que estuda a palavra de Deus, a fim de que
possa se relacionar com Deus de forma adequada, em nome de
Jesus, como se fosse o próprio Filho, em total intimidade com o
Pai. Este precisa ser o alvo de todo crente.

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

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.

========================

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 – As aulas do nosso
Curso Básico de Teologia continuam. 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
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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 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.

A IGREJA E O REINO DE DEUS
Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes
respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: Ei-lo
aqui! ou: Lá está! porque o reino de Deus está dentro em vós (Lc 17.20-21).

Queridos, é comum ouvir pessoas falando sobre o reino de Deus como se
fosse algo apartado de suas vidas cotidianas. Por exemplo, pessoas que
se dedicam ao trabalho nas igrejas, normalmente dizem que estão
trabalhando para o reino de Deus, conceito que não aplicam ao seu
trabalho secular. Ora, como vemos nas Escrituras, o tema reino de Deus
passa por ambos os Testamentos, focalizando claramente o propósito de
Deus para a história do mundo, e não algo fora do mundo. Desde o Velho
Testamento, Deus declarou que exerceria o seu reinado através de reis
por ele escolhidos, até que viesse o descendente de Davi, Jesus, aquele
que estabeleceria o seu reino para sempre (Is 9.6-7). Sabemos que,
embora o reino de Deus esteja presente desde os seus primórdios, ele
também é futuro em sua plenitude. Também sabemos pelas Escrituras,
que Jesus não veio para reinar em palácios ou em templos. Ele veio para
um reino relacional universal, que está presente onde quer que seu
senhorio seja reconhecido com arrependimento e fé. Isto se torna real a
partir da obediência aos seus mandamentos, uma vez que, no reino de
Deus, Jesus é o soberano designado, ungido pelo Espírito Santo (Lc 3.2122). Em seu ministério terreno, Jesus mostrou o seu poder, entregou a
sua vida por aqueles que o Pai lhe deu, ressuscitou, ascendeu e agora está
entronizado no céu como governador sobre todas as coisas (Mt 28.18;
Rm 8.34), como Rei dos reis e Senhor dos senhores (Ap 17.14; 19.16).
Portanto, a Igreja deve saber que o reino de Deus não é constituído
primariamente por coisas materiais, embora todo o universo esteja nele
contido. Não é através de trabalhos específicos supostamente “feitos para
Deus” que efetivamente trabalhamos para o seu reino. A tarefa da Igreja
é fazer vivível o reino invisível, por meio do testemunho e da vida santa
dos crentes. Sabendo que o evangelho de Cristo é o evangelho do reino, a
Igreja, que é a agência do reino, deve fazer com que a sua mensagem seja
crível, fidedigna, e isso se dá pela manifestação da realidade de uma vida
santa neste mundo secular, e não por supostos trabalhos “feitos para
Deus”. A Igreja precisa anunciar que, embora o reino de Deus seja pleno
em misericórdia e graça, ele também é pleno em justiça e juízo. No reino
de Deus, aqueles que obedientemente recebem a palavra de Jesus e põem
a sua vida em suas mãos, recebem misericórdia e graça. Aqueles que
rejeitam a palavra de Jesus sobre suas vidas recebem o juízo, mesmo que,
na prática, se considerem “trabalhadores do reino”. Pensem nisso.
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 95:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 3 NC – A Igreja em Adoração.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 24:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sublime.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 105 NC – A Certeza do Crente.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
12. 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 24:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
2 - Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu.
3 - Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
4 - O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem
jura dolosamente.
5 - Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
6 - Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó.
7 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
8 - Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas.
9 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
10 - Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória.

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.

HINOS - NOVO CÂNTICO
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.
Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.

19 NC - Ó REI SUBLIME
Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!

Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 11 do Catecismo Maior – Como podemos saber se o Filho e o Espírito Santo
são Deus, iguais ao Pai?
Resposta: As Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai,
atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto, os quais só a Deus pertencem.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para
sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem
o conhece; vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós” (Jo 14.16-17).

