LIDERANÇA
Pastor Efetivo
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
Heloísa Helena - 3243-7128

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Quanto mais nos
aprofundamos em buscar o conhecimento de Deus, mais
chegamos à conclusão de que, mesmo nas Escrituras
Sagradas, há mais verdades acerca de Deus e da sua relação
com a criação, do que podemos atingir pelos nossos próprios
esforços. Afinal, as próprias Escrituras nos afirmam que Ele
faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que se não
podem contar (Jó 5.9). No âmbito do conhecimento humano,
ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar (Jó 37.23). Por
isso, é bom saber que nenhum grau de inteligência humana ou
qualquer tipo de argumentação pode alterar esta verdade. A
experiência de Jó é útil para nos mostrar que, mesmo sendo
homem íntegro e reto, temente e Deus (Jó 1.8), todo homem
carece da autorrevelação de Deus para conhecê-lo, e para ter
intimidade com ele. Humilhemo-nos, pois, diante da grandeza
de Deus.
REUNIÃO DA SAF – Atenção! Todas as irmãs estão
convocadas a participar de uma reunião da SAF a ser realizada
no dia 16.02, logo após o culto. Precisamos reorganizar a nossa
Sociedade Auxiliadora Feminina, e contamos com a
colaboração de todas.

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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA – Lembramos que as
aulas do Curso de Teologia já foram retomadas desde o sábado
passado, dia 08.02.2014. Esperamos que mais irmãos se façam
presentes a partir das próximas aulas.
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 (8796-3316);
Dia 19 - Valsângela C. Pereira (3225-1656 / 8670-0152); Dia
27 – Camila Fernandes O. L. Freire (8713-6954) Deus
abençoe os seus santos.
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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
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.
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

17:00h e 20.00h –
Atendimento no
Gabinete.

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

A REVELAÇÃO DE DEUS
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e
a Jesus Cristo, a quem enviaste (Jo 17.3).
Queridos, tudo o que sabemos ou viermos a saber sobre Deus é fruto da
sua autorrevelação, o que se dá a partir da própria criação (Sl 19.1-4).
Porém, saber que Deus existe, e conhecê-lo de um modo geral, é uma
coisa; saber como ele é, e conhecê-lo de uma forma mais íntima, é outra
coisa bem diferente. Somente através do próprio Deus revelado nas
Escrituras Sagradas nós podemos conhecê-lo de uma forma mais
profunda, iluminados pelo seu Espírito, que inspirou a revelação. Nas
Escrituras nós podemos ver que Deus é eterno, como afirma o salmista:
Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de
eternidade a eternidade, tu és Deus (Sl 90.2). Porém, em sua eternidade,
ele é um Deus pessoal. Ele pensa, sente, age, e interage de uma forma tão
real quanto se pode dar com um ser vivo, pessoal e plural, autorrevelado
na Santíssima Trindade. A Bíblia nos fala da glória de Deus Pai (Fp
2.11); referindo-se ao Filho, Jesus Cristo, está escrito que o Verbo era
Deus (Jo 1.1), assim como nos fala do Senhor, o Espírito (2Co 3.18).
Encarnado na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho, cheio do Espírito,
nos ensina que Deus é espírito (Jo 4.24). Portanto, Deus não tem
características físicas nem qualquer outra que o possa definir em termos
de forma ou de tamanho. Isso significa que Deus não pode estar
confinado a um ponto no espaço, e que ele está presente em toda a
criação: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor (Jr
23.24). Obviamente, isto nos leva a perceber que Deus é conhecedor
absoluto de tudo o que se passa em toda a sua criação, o que inclui não
apenas o que fazemos, mas, também, aquilo que pensamos. Afinal, os
olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons
(Pv 15.3). Deus é santo, assim descrito: Tu és tão puro de olhos que não
podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar (Hc 1.13). Por isso,
devemos nos esforçar diligentemente para levar uma vida de santidade,
como ele nos ordena: vós sereis santos, porque eu sou santo (Lv 11.45).
Deus é justo, justiça e juízo são a base do seu trono (Sl 97.2). Ele julga,
recompensa e pune, no tempo e na eternidade, com justiça perfeita. Deus
é soberano, não há quem lhe possa deter a mão, e nem lhe dizer: que
fazes? (Dn 4.35); Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e
na terra, no mar e em todos os abismos (Sl 135.6). Como é maravilhoso
conhecer a Deus, e descansar no seu amor, o vínculo da perfeição que
permeia todos os seus atributos. Na sua autorrevelação, desde a criação
até à cruz, podemos contemplar a beleza do seu amor por nós. Por isso,
como amados de Deus, devemos adorá-lo desde agora, até a eternidade.
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 117.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2.13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 117.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos.
2 - Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste
para sempre. Aleluia!
____________________________________________________________________
Efésios 2:13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo
sangue de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da
separação que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por
ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam
perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da
família de Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 34 do Catecismo Maior – Como foi administrado o pacto da graça sob o Velho
Testamento?
Resposta: O pacto da graça foi administrado, no Velho Testamento, por promessas,
profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela páscoa e por outros símbolos e ordenanças;
todos os quais tipificavam o Cristo que havia de vir, e eram naquele tempo suficientes para
edificar os eleitos na fé no Messias prometido, por quem tiveram, ainda nesse tempo, a plena
remissão do pecado e a salvação eterna.

HINOS LITÚRGICOS
14 NC - LOUVOR

HINOS LITÚRGUCOS
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.

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!

Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.

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!

Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor

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

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.

Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

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).

