LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Conquanto o estudo da
Teologia seja imprescindível para os ministros da Palavra, esta
não deve ser uma tarefa exclusiva deles. O estudo da Teologia
deve ser uma tarefa de todo cristão e da Igreja toda. A Teologia
serve à vida e à missão da Igreja. A Teologia capacita os
irmãos para o seu testemunho em um mundo de constantes
mudanças nos campos social, político, econômico, e,
principalmente, ético. O estudo da Teologia nos capacita a ver
todas estas coisas com um senso crítico firmado na Palavra, na
ética cristã, a fim de que possamos ser sal e luz neste mundo
tenebroso.

Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3506-3373
Luiz Cláudio Araújo – 3232-3532

Diáconos
Antônio Moreira
Gláucio Maurício – 8887-7369

SAF- Soc. Aux. Feminina
..............................................

Departamento Infantil

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Nos próximos
domingos, em função da viagem do Presb. Daniel, teremos
aulas em classe única, no salão de cultos, com o Pr. Juarez.
Recomendamos aos pais que tragam os seus filhos
adolescentes. O exemplo de diligência no estudo e na prática da
Palavra de Deus é a melhor forma de ensinar aos nossos filhos
para que não se desviem dos caminhos do Senhor. Não
negligenciemos a graça de Deus.

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO
Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

QUARTA
19:30h Curso Básico
de Teologia.

SÁBADO
19:30h Curso Básico
de Teologia.

Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
.............................................
========================

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).

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 02 – Selma Matias de Oliveira
(3224-2214) e Angelino da Silva B. dos Santos (9107-3548);
Dia 03 – Heloísa Helena S. dos Santos 3243-7128; Dia 08 –
Irene Estefânia S. de Vasconcelos (8872-9473; Dia 15 –
Juarez Rodrigues de Oliveira (3226-6183; Dia 25 – Maria
Valda da S. Brandão (3225-5178); Dia 31 – André Bento R.
da Silva (8702-7226).
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Fábio, Glaucinha, Júnia, 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!

EXPEDIENTE
PASTORAL
QUARTA
17:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
16:00h– Visitação
Domiciliar, à tarde.

SÁBADO
18:00h – Atendimento
no gabinete.

DOMINGO
17:00h e 20.00h –
Atend. no Gabinete.

Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

NOSSO DEUS É SOBERANO
“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito” (Rm 8.28).

Queridos, o apóstolo Paulo inicia o versículo acima dizendo que nós
sabemos que Deus, em sua soberania, utiliza todas as coisas para o
nosso bem, segundo o seu propósito. Sem dúvida, há muito equívoco na
aplicação deste versículo, em função da falta de compreensão do que
seja o “bem” e o “propósito” de que fala o apóstolo. De fato, sabemos
que Deus cuida de nós, e, por isso, não é razoável questionarmos as
ações de Deus, ou duvidarmos de sua finalidade, uma vez que sempre
cooperam para o nosso bem, segundo o seu propósito. Acontece que nós
também sabemos que, como criaturas finitas, não podemos entender um
Deus infinito. É por isso que, em muitos aspectos, “formatamos” um
Deus à nossa própria imagem, esperando que ele aja como nós agimos.
Como desdobramento natural desse pecado, passamos a julgá-lo pelos
nossos padrões, esquecendo que ele é quem estabelece os padrões de
bondade, integridade e justiça, e não nós. Deus trabalha num sistema de
valores diferente do nosso. Para nós, as palavras bem e bênção
significam conforto, conveniência e circunstâncias agradáveis, ao passo
que aflição e doença significam desgraça ou desfavor de Deus. No
entanto, para Deus, assim como as palavras bem e bênção podem
significar virtude e integridade, as palavras aflição e doença significam
o seu trabalhar em nossas vidas, com a finalidade de forjar em nós, seus
filhos, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o “propósito” de
Deus a que Paulo se refere. Enquanto pensamos prioritariamente em
termos materiais e finitos, Deus pensa em termos espirituais, eternos.
Precisamos ter em mente que o “bem” a que Paulo se refere é a nossa
salvação, que não está circunscrita a esta vida, mas, entra na glória
eterna do Pai. Para Deus, a nossa santidade, que é o seu propósito para
nossas vidas, é melhor do que a felicidade como um bem em si mesmo.
Portanto, quando questionamos as ações de Deus, ou simplesmente
duvidamos da sua finalidade, estamos expressando a nossa falta de fé.
Se sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, precisamos
viver pela fé em nosso Deus soberano, esperando e experimentando o
seu agir, tanto em nossas vidas quanto no mundo ao nosso redor, seja na
saúde, alegria e sucesso, ou na dor, tristeza, sofrimento e morte.
Estejamos certos de que nada que acontece conosco é tão doloroso que
o nosso Deus soberano não possa nos consolar, agir por nós, em nós e
através de nós. Afinal, nós sabemos que o amamos, e que fomos
chamados segundo o seu propósito, para louvor da sua glória. Amém.
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 113.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 147.7-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 339 NC – Dia Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice Amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-3 (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.
____________________________________________________________________
Salmos 147:1-10 (Leitura Alternada)
1- Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
2 - Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.
3 - Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
4 - Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios.
5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor,
seu Deus,
6 - que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade.
7 - Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados.
8 - O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
9 - O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos
ímpios.
10 - O Senhor reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 16 do Catecismo Maior – Como Deus criou os anjos?
Resposta: Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, excelentes em
conhecimento, grandes em poder, para executarem os seus mandamentos e louvarem o
seu nome, todavia sujeitos a mudança.

HINOS – NOVO CÂNTICO
14 NC - LOUVOR

HINOS - NOVO CÂNTICO
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

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!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

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!

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

339 NC – DIA FELIZ
Oh! Dia alegre em que aceitei
Jesus e nele a salvação!
O gozo deste coração
Eu mais e mais publicarei.
Oh!Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti!
Jesus me ensina a vigiar
E, confiado nele, a orar!
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti

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

Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!

Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Não temais, ó pequenino rebanho; porque vosso Pai se agradou em dar-vos
o seu reino. (Lc 12:32).

