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Escola de Artes
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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).

COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Apesar de toda a oposição
que sofreu, inclusive dos “falsos irmãos” judaizantes, o
apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores do evangelho
em toda a história da redenção. Ele foi responsável pela
propagação do evangelho em todo o Império Romano durante
um tempo de perseguição incomparável, e permanece como
um exemplo do que significa ser um ministro do evangelho.
Ao considerar a vida do apóstolo Paulo, notamos que ele foi
um homem excepcionalmente dotado, em especial no que
concerne ao seu intelecto e zelo. Todavia, ele mesmo nos
ensinou que o poder de seu ministério não estava em seus
talentos pessoais, mas na proclamação fiel do evangelho, “não
com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de
Cristo” (1Co 1.17).

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

FÉRIAS PASTORAIS – No próximo domingo, dia 09, o
Pastor já terá retornado das férias, e teremos a celebração da
Santa Ceia. Esperamos contar com a presença de todos os
irmãos, e agradecemos o apoio que foi dado aos líderes que
estiveram à frente dos trabalhos na ausência do Pastor.
CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA – Lembramos que as
aulas do Curso de Teologia serão retomadas a partir do
próximo sábado, dia 08.02.2014. Contamos com a presença de
todos os alunos.
ANIVERSARIANTES – Dia 08 – Isabela Fernandes (30456042), Milena de O. Polari Souto (8650-2004) e Sílvia Falcão
Ataíde (Silvinha) (3043-8857/9154-0577); Dia 09 – Júnia
Gomes dos Santos (8826-3019); Dia 11 – Gláucio Júnior
(8887-7369); Dia 14 – Hélder Henrique M. e Silva (32258820); Dia 16 - Lorena Matias e Assíria Matias (8777-2215);
Dia 19 - Valsângela C. Pereira (3225-1656 / 8670-0152).
Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Ester Pretos, Fábio, Glaucinha, Kallyane,
Lúcia, Nilce e Santinha, Nina, Nita, Selma, Valda, Wanda, e
pela plena recuperação do Pr. Juarez.
RECUPERAÇÃO DO PASTOR – Na quarta-feira passada o
Pastor submeteu-se a uma nova intervenção, desta feita na
coluna cervical, para eliminação de dores. Louvamos a Deus
pela sua bondade e providência na vida do nosso Pastor.
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

Site: www.ip13demaio.org
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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.

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 –
Atendimento no
Gabinete.

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

REBELDIA E SANTIDADE
"Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem
ouvir a lei do Senhor” (Is 30.11).
Queridos, é de arrepiar quando estudamos o Velho Testamento, e vemos
a rejeição do povo judeu ao Senhor que os elegeu, os salvou da
escravidão, e os colocou em uma terra fértil, conforme havia prometido a
Abraão. Chegamos a expressar o nosso espanto com um povo de coração
tão duro. Pois bem, quando adentramos o estudo do Novo Testamento,
vemos que as coisas não mudaram em absolutamente nada. “Veio para o
que era seu, mas os seus não o receberam” (Jo 1.12). O povo eleito
continuou rejeitando o seu Senhor e Salvador. Além dos evangelhos, a
narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos é bastante clara para que
vejamos como o coração dos judeus continuou empedernido. Podemos
perceber que a rejeição ao Senhor Jesus foi apenas a continuação da
rejeição aos profetas do Velho Testamento, já que a morte de Jesus não
teve qualquer justificativa legal. Pilatos não encontrou nele crime algum.
A partir da crucificação de Jesus, o apedrejamento de Estêvão, a
perseguição e martírio de outros cristãos demonstram como os judeus
continuaram um povo rebelde, filhos que não quiseram ouvir a lei do
Senhor. O que vemos, então, no relato de Lucas em Atos dos Apóstolos?
Vemos o poder de Deus operando na comunidade cristã, adotada que foi
por Deus, transformada no seu novo Israel, povo sem pretensões de
poder secular, que não representava qualquer risco ao Império Romano.
Lucas deixa claro que, em todos os seus contatos com as autoridades
romanas, o cristianismo sempre deu atestado de boa conduta. No
evangelho, Pilatos nada encontrou que incriminasse Jesus. Sérgio Paulo,
procônsul de Chipre, ouviu a mensagem de Paulo e se impressionou com
ela. Os magistrados de Filipos libertaram Paulo e Silas da prisão, e lhes
pediram desculpas. Os governantes de Tessalônica dissuadiram os
acusadores de Paulo, uma vez que eles não tinham provas das suas
acusações. Gálio, procônsul da Acaia, recusou-se a ouvir as acusações
contra Paulo, porque sabia que tratavam de intrigas religiosas dos judeus.
Em Éfeso, quando Demétrio incitou a multidão contra Paulo, foram as
autoridades romanas que tomaram a sua defesa. Cláudio Lísias, Félix e
Festo, autoridades romanas, atestaram a inocência de Paulo. No final do
seu relato, Lucas nos informa que Paulo ficou preso em Roma por dois
anos aguardando o julgamento, o que nos permite deduzir que os seus
acusadores nunca aparecerem diante de Nero. Quem intentará acusação
contra os eleitos do Senhor? Se os judeus não o receberam, nós fomos
recebidos por Deus, e não podemos temer os que não querem ouvir a sua
lei. Basta-nos testemunhar com vidas santas. Considerem estas coisas!
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 92.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 27 NC – Um Hino ao Senhor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.161-176 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 64 NC – Grata Memória.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.
____________________________________________________________________
Salmos 119:161-176 (Leitura Alternada)
161 - Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra.

162 - Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos.
163 - Abomino e detesto a mentira; porém amo a tua lei.
164 - Sete vezes no dia, eu te louvo pela justiça dos teus juízos.
165 - Grande paz têm os que amam a tua lei; para eles não há tropeço.
166 - Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos.
167 - A minha alma tem observado os teus testemunhos; eu os amo ardentemente.
168 - Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão
todos os meus caminhos.
169 - Chegue a ti, Senhor, a minha súplica; dá-me entendimento, segundo a tua palavra.
170 - Chegue a minha petição à tua presença; livra-me segundo a tua palavra.
171 - Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos.
172 - A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça.
173 - Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos.
174 - Suspiro, Senhor, por tua salvação; a tua lei é todo o meu prazer.
175 - Viva a minha alma para louvar-te; ajudem-me os teus juízos.
176 - Ando errante como ovelha desgarrada; procura o teu servo, pois não me esqueço dos
teus mandamentos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 33 do Catecismo Maior – O pacto da graça sempre foi administrado da mesma
maneira?
Resposta: O pacto da graça nem sempre foi administrado da mesma maneira, mas as suas
administrações no Velho Testamento eram diferentes daquelas do Novo Testamento.

HINOS LITÚRGICOS
27 NC - UM HINO AO SENHOR
As grutas, as rochas imensas,
Dos mundos o grande esplendor,
Proclamam bem alto, constantes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
Nos céus e no mar e na terra,
Nos bosques, nos prados em flor,
No fragoso alcantil, na amplitude celeste,
Um hino ressoa ao Senhor!
No céu, as estrelas brilhantes,
Dos mares o grande fragor,
E as brisas entoam, ridentes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
As aves alegres, na mata,
Por entre as ramagens em flor,
Exultam em coro, cantando
Um hino ao teu Nome, Senhor!
E tu, pecador que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor?

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.

HINOS LITÚRGUCOS
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

64 NC – GRATA MEMÓRIA
Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo,
De bendizer-te, de cantar-te glória;
Pois guardo na alma teu amor imenso:
Grata memória!
Quando perdido vagueava aflito,
E em densas trevas meu andar seguia,
Tu me buscaste, lá dos céus mandando
Luz que me guia!
Quando oprimido por mundano jugo,
Em maus caminhos eu me angustiava,
Deu-me descanso tua voz tão terna,
Que me chamava!
Aos fortes braços eu corri confiante,
Meigo e bondoso, não me recusaste
Em teu imenso, suave amor, tão puro,
Me agasalhaste!
Oh! Nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de cantar-te a glória;
Pois em minha alma tu és sempre,
Ó Cristo, grata memória!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões
e salteadores; mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar
por mim, será salvo; entrará e sairá e achará pastagem (Jo 10.7-9).

