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
Vilta – 3225-8820 // 9625-2705

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Glaucinha - 3245-1643
Selma –
========================

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
VOCÊ PRECISA SABER!!! Por causa da cultura Católica
Romana impregnada no povo brasileiro, é comum se falar em
Páscoa, associando-a à ressurreição de Jesus, o que é um
equívoco. Na verdade a páscoa cristã está associada à morte
de Jesus, o cordeiro que foi sacrificado para nos libertar da
escravidão do pecado. Na páscoa judaica, o cordeiro
sacrificado, cujo sangue foi passado nas vergas das portas dos
hebreus, e garantiu a sua libertação da escravidão do Egito, já
prefigurava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
conforme foi apresentado por João Batista (Jo 1.29). Em 1Co
5.7 o apóstolo Paulo estabelece definitivamente a relação
existente entre a nossa libertação da escravidão do pecado,
com a libertação dos hebreus da escravidão egípcia, ao
afirmar que Cristo é o nosso cordeiro pascal que foi imolado.
Portanto, a páscoa trata da morte do cordeiro, tanto para os
hebreus como para os cristãos. A ressurreição de Jesus, o
primogênito na glória (Rm 9.29), é a garantia de que também
ressuscitaremos como ele, quando vier nos buscar, e isto nada
tem a ver com a páscoa.
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, e iniciamos uma série de estudos sobre Jesus, o Deus
Filho, a partir do Velho Testamento. Todos estão convidados a
participar.
CURSO DE ARTES – A Sociedade Auxiliadora Feminina –
SAF avisa que o Curso de Artes já reiniciou. 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 11 – José Fábio (3225-8820; Dia 26 –
Maria do Carmo Nita Leão (3247-4402); Dia 28 – Desiree
Penélope C. Ferreira (3225-1656) e Lucas Matias (87963316). 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!
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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
QUARTA
17:00h - 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.

O MESSIAS PROMETIDO
Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar (Gn 3.15).
Queridos, o versículo acima é chamado protoevangelho pelos teólogos,
visto que ele aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio
para destruir Satanás, e restaurar a comunhão do pecador com Deus.
Conquanto alguns não consigam ver Jesus no Velho Testamento, não há
como não perceber o Filho de Deus, o Messias prometido desde o
princípio. Na criação, como nos afirma o apóstolo João, ele era o verbo
que estava com Deus, o verbo que era Deus, por meio de quem todas as
coisas foram criadas (Jo 1.1-3). Convém observar que todas as coisas
foram criadas e vieram a existir a partir do logos, do verbo, pela
expressão “disse Deus”, em cada etapa da criação. Depois da queda dos
nossos primeiros pais, o versículo acima trata da promessa de
restauração, por meio do descendente da mulher. Pelas Escrituras,
sabemos que este descendente é Jesus. Porém, como prova da inimizade
que Deus colocou entre a descendência da serpente e o descendente da
mulher (Gn 3.25), desde o princípio, o inimigo tentou eliminar o Messias
prometido. Caim, o primeiro da descendência da serpente, conforme
afirma João (1Jo 3.12), matou Abel, deixando a mulher sem descendente.
Então, Deus deu-lhe outro descendente, Sete (Gn 4.25-26), reiniciando a
linhagem do Messias prometido. No entanto, a corrupção do pecado
contaminou a geração de Sete, pelo que Deus decidiu exterminar toda a
criação. Pela sua graça, deixou Deus um remanescente, Noé e sua
família, para dar continuidade à linhagem do Messias prometido. Da
descendência de Sem, filho de Noé, Deus escolheu Abraão, para dele
fazer uma grande nação a partir de um descendente concebido de forma
maravilhosa, Isaque. Este, ao ser pedido por Deus em sacrifício, por sua
obediência, já prefigurava o Messias. A nação de Israel foi organizada e
estabelecida em Canaã, conforme Deus havia prometido a Abraão.
Porém, a nação se corrompeu, mas Deus, pela sua graça, deixou um
remanescente fiel, de cuja linhagem veio o Messias prometido, Jesus,
descendente de Davi. A partir daí, o inimigo do descendente da mulher
envidou todos os seus esforços para destruí-lo. Logo após o nascimento
de Jesus, Herodes tentou matá-lo (Mt 2.13-23). Antes de iniciar o seu
ministério sacerdotal, o próprio Satanás atreveu-se a tentá-lo, para que
desistisse da sua missão redentora (Mt 4.1-11). No cumprimento das
Escrituras, porém, Jesus, o Messias prometido, consumou a sua missão
na cruz do calvário, despojando Satanás, expondo-o publicamente ao
desprezo, triunfando sobre ele (Cl 2.15). Na cruz, o que parecia ser a
derrota do descendente da mulher, foi apenas uma ferida no seu
calcanhar, no momento em que o Messias esmagou a cabeça da serpente,
ao bradar: “Está consumado!” (Jo 19.30). Aleluia!
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 47:6-7 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 47 NC – Louvor e Glória.
Leitura Bíblica Alternada – Colossenses 3:8-15 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 266 NC – Rude Cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice Amém.

HINOS LITÚRGICOS
47 NC - LOUVOR E GLÓRIA

266 NC - RUDE CRUZ

Louvamos-te ó Deus, pelo dom de Jesus
Que, por nós, pecadores, morreu sobre a cruz.

Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu seu que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.

Aleluia! Toda a glória te rendemos, Senhor!
Aleluia! Tua graça imploramos. Amém.
Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz

Que brilhando nas trevas a Cristo conduz.
Louvamos-te, ó Deus, por teu filho Jesus,
Que foi morto, mas vive no reino da luz.
Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor:
Dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 47:6-7 (Leitura Uníssona)
6 - Salmodiai a Deus, cantai louvores; salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores.
7 - Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico.

_______________________________________________________________________
Colossenses 3:8-15 (Leitura Alternada)
8 – Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo
Cristo:
9 – porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
10 – Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade.
11 – Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no
despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo;
12 – tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.
13 – E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão
da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos;
14- tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra vós e que constava de
ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando-o na cruz;
15 – e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz.

HINOS LITÚRGUCOS

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!

Sim eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia, em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!
Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus
Ao calvário humilhante baixou,
Nessa cruz, para mim,
Há mistério sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nessa Cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz,
Dela vêm graça e luz,
Para minha santificação.

Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 43 do Catecismo Maior – Como Cristo exerce o ofício de profeta?
Resposta: Cristo exerce o ofício de profeta, revelando à igreja, em todos os tempos, pelo seu
Espírito e Palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus, em todas
as coisas concernentes à sua edificação e salvação.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e
dar a sua vida em resgate por muitos (Mc 10.45).

