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SAF- Soc. Aux. Feminina
Vilta – 3225-8820 // 9625-2705

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128
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IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! O verdadeiro candidato ao
ministério pastoral ou o pastor, deve ser hospitaleiro. Segundo
escreveram Hendriksen e Kistemaker, para os teólogos do 1º
século, a hospitalidade era considerada uma virtude. Em sua
carta aos romanos, Paulo escreve, “pratiquem a hospitalidade”
(Rm 12.13). Em suas cartas Paulo fala da necessidade de o
candidato ao pastorado ou o pastor ser hospitaleiro, (1Tm 3.2;
Tt 1.8). O candidato ao ministério pastoral e o pastor,
necessariamente, devem ter o dom do ensino (1Tm 3.2). O
pastor deve ser um mestre e ensinar com exatidão a escritura,
expondo o que o autor do texto quis passar quando o
escreveu, e não o que ele acha. Por sua vez, o candidato ao
ministério, deve aprender com um pastor mestre, e ser capaz
de transmitir fielmente a Escritura a outros (2Tm 2.2).
EDUCANDO NOSSOS FILHOS - Exortamos os pais no
sentido de que mantenham os seus filhos ao seu lado durante
o culto solene. Sem dúvida, esta é uma ótima ocasião para
ensinar a eles a se comportar de forma adequada.
CULTO DE DOUTRINA E ORAÇÃO – Atenção! Como a
maioria dos alunos do Curso de Teologia não estão podendo vir
nas quartas-feiras, as aulas serão ministradas apenas nos
sábados. Nas quartas, voltamos com o culto de doutrina e
oração. Todos estão convidados a participar.
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

QUARTA
19:30h Culto de
Doutrina e oração.

SÁBADO
19:30h Curso Básico
de Teologia.

EXPEDIENTE
PASTORAL

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

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 DE ARTES – A Sociedade Auxiliadora Feminina –
SAF avisa que o Curso de Artes voltou, agora nas quintasfeiras, a partir das 14.30h. As irmãs devem convidar suas
amigas, e procurar SELMA para fazer as inscrições. Não
percam!
ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Lílian Nóbrega P. Moraes
(3244-2163); Dia 07 – Amália Alencar (9982-7327); Dia 11
– José Fábio e Silva (3225-8820); Dia 26 – Maria do Carmo
Nita Leão (3247-4402); Dia 28 – Desiree Penélope C.
Ferreira (3225-1656), e Lucas Matias (8777-2215). Deus
abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Ester Pretos, Fábio, Kallyane, Lúcia,
Milena, 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!

QUARTA
18:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
15:00h– Atendimento
no Gabinete.

SÁBADO
18:00h – Atendimento
no gabinete.

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

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

AS CARACTERISTICAS NECESSARIAS PARA O CANDIDATO
AO MINISTERIO PASTORAL (1Tm 3.1-7)
Eu fui fazer uma inscrição para um curso de inglês que o MEC estava
oferecendo, e quando li as instruções, percebi que havia exigência de
pré-requisitos para os candidatos àquele curso. Quando eu chequei todas
as informações, lá estava escrito que os candidatos deveriam ter nível
superior comprovado pelo MEC, ou um mestrado ou doutorado. Quem
não possuísse essas características, de forma alguma deveria se
candidatar para o curso de inglês do MEC. Pois bem, se para se inscrever
em um curso do MEC, é necessário preencher alguns pré-requisitos, que
diremos para o sagrado ministério? Quais as características necessárias
para um ministro, ou para quem almeja o ministério pastoral? Conforme
Paulo ensina em 1Tm 3.1-7, o candidato ao ministério pastoral,
necessariamente, deve ter bom testemunho de vida (v-2). Primariamente,
alguém que almeja o sagrado ministério, tem que ser convertido, tem que
ter passado pela experiência da conversão, tem que ser uma nova
criatura, e isso será demonstrado em suas ações, em seu testemunho de
vida. Ele deve ser irrepreensível (v-2), de modo que não possam existir
acusações verdadeiras contra ele, tanto por parte dos irmãos, como por
parte dos de fora da igreja. Em caso de acusações, se suas ações fossem
apuradas, elas revelariam a sua inocência. A partir daí, Paulo descreve os
detalhes de um homem realmente irrepreensível, aquele que é marido de
uma só mulher. O sentido do texto não é que o candidato ao sagrado
ministério deva ser casado, mas que, uma vez casado, ele tenha uma
conduta moral ilibada, de tal maneira que não cometa o pecado do
adultério, nem imoralidade sexual, mas que seja fiel a sua esposa. Além
disso, esse candidato também deve ser moderado (v-2), uma pessoa
equilibrada emocionalmente, que sabe se conduzir diante das pessoas e
das situações. Ele não fala precipitadamente, sem avaliar o impacto das
suas palavras nos outros, mas julga o momento correto de corrigir
sabiamente as pessoas, não permitindo que as suas emoções prejudiquem
o seu discernimento. Logo, ele também deve ser uma pessoa cordata,
alguém que tem domínio próprio, equilibrado, calmo e tranquilo. Ele
também deve ser sensato (v-2), alguém que não se deixa levar pelo
emocional, mas julga as situações racionalmente com muito cuidado.
Contudo, mesmo agindo de forma racional, mantendo o controle sobre si
mesmo, ele também deve ser virtuoso (v-2), um homem com um grande
coração, disposto a ajudar as pessoas. O candidato ao sagrado ministério
deve ter qualidades internas excelentes, que se materializem em suas
ações externas de amor ao próximo. Em todas estas coisas, porém, ele
saberá o quanto depende da graça de Deus.
Sem. Andre 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 34:9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – Encorajamento.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – Morada Feliz.
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 34:9-19 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem
nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu
clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a
memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

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!

HINOS LITÚRGUCOS
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

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?

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.

209 NC - ENCORAJAMENTO

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

Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás não podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

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

Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 42 do Catecismo Maior – Por que o nosso Mediador foi chamado Cristo?
Resposta: O nosso Mediador foi chamado Cristo porque foi, acima de toda medida, ungido
com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda autoridade e poder
para exercer os ofícios de profeta, sacerdote, e rei de sua igreja, tanto no estado de sua
humilhação, como no de sua exaltação.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o que crê em
mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes
(Jo 6.35-36).

