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 – 8792-4150

VOCÊ PRECISA SABER!!!
Segundo as pregações de
hoje, ser crente é sinônimo de vitória ufanista. Mas, qual foi a
vitória de Jesus Cristo sobre Satanás, o mundo e a morte? A
vitória, o sucesso de Jesus foi a sua morte na cruz, em
obediência ao Pai, o que aos olhos do mundo foi uma derrota.
Num contexto de aflição, de total rejeição à sua mensagem, e
de perseguição à sua pessoa, ele permaneceu fiel ao seu
compromisso com Deus, a fim de salvar os eleitos do Pai.
Jesus não se deixou intimidar, amedrontar e nem se vender à
custa de fama ou mordomias. Bem que tentaram! Em vez de
“encher a sua igreja” com algum tipo de atitude ufanista, a
pregação de Jesus acabou dando exatamente no contrário:
todos o abandonaram e ele ficou sozinho na cruz. Porém, este
era o plano de Deus para nos salvar. Por isso, nós cremos em
suas palavras, quando diz: “Tende bom ânimo: eu venci o
mundo” (Jo 16.3). Portanto, o mundo e as suas ameaças de
morte, seja qual for a natureza da morte, não nos podem
intimidar. Jesus já venceu todas elas.
CULTO DE DOUTRINA E ORAÇÃO – Atenção! Como a
maioria dos alunos do Curso de Teologia não está 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.

Rua Vicente Lucas Borges, 477
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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 02 - Zenilda D. de Araújo
(3232-3532); Dia 05 – Danielle G. da Silva (8739-8249);
DIA 13 – Andriel Victor de C. Soares (8713-2871; Dia 19 Zoraide A. Leite (3225-1665); Dia 20 - Viviane G. M. de
Souza (3244-4945; - Dia 21 – Márcio M. e Silva (3225-8820)
e Melissa de O. Polari Souto (8650-2004); Dia 23 - Vilta M.
e Silva (3225-8820; Dia 30 - Matheus D. de Araújo (32323532). Deus abençoe os seus santos.

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).

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

Site: www.ip13demaio.org
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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

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

Nosso endereço

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Ester Pretos, Fábio, Kallyane, Lúcia,
Milena, Nina, Nita Leão, 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 - 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.

UM PECADOR ARREPENDIDO
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os
olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim,
pecador! (Lucas 18.13).

Queridos, todos nós temos ouvido constantemente a exortação para que
façamos a vontade do Senhor, e não a nossa. Certamente, considerando
uma conversão verdadeira, muitos acreditam estar seguindo nessa
direção, ainda que, honestamente, precisem admitir que o futuro que se
vislumbra não é aquele designado por Deus. Como evitar essa tragédia
espiritual? Vamos observar a atitude desse publicano, que, segundo o
Senhor Jesus, foi justificado. O homem apresentou-se diante de Deus,
clamando por misericórdia, consciente de que era um miserável pecador
desqualificado até mesmo para levantar os olhos ao céu. Reconhecer a
sua miséria e clamar por misericórdia evidencia o seu arrependimento
sincero, bem como sua disposição para abandonar o pecado. Além disso,
o seu clamor a Deus mostra que ele tinha consciência de que Deus podia
libertá-lo da sua miséria. Convém lembrar que a sua miséria não era
material, e sim espiritual. Os publicanos eram homens de muitas posses.
A sua miséria reconhecida era o pecado. Irmãos, precisamos considerar
estas coisas! Será que todos têm um entendimento verdadeiro do seu
estado de miséria por causa do pecado? Será que todos, algum dia,
ficaram envergonhados, tristes, ao descobrir o quanto ofendem a
santidade de Deus? Será que todos desenvolveram um verdadeiro ódio ao
pecado, e por saber da sua terrível malignidade, clamam a Deus, o único
que pode ter misericórdia do pecador, e livrá-lo de tão grande miséria?
Ah! Irmãos, precisamos considerar a atitude desse publicano!
Especialmente aqueles que têm tentado se livrar de alguma situação real
indesejada no curso da sua vida e substituí-la por uma situação ideal,
conforme a vontade de Deus, mas não têm conseguido. Sabem o que
devem fazer, mas não fazem, exatamente porque se imaginam capazes de
alterar as circunstâncias, e de controlar o curso da sua vida. Quem
pensava assim era o fariseu, cheio de justiça própria, pelo que não foi
justificado. Ao contrário, a atitude do publicano expressou o seu
arrependimento e o desejo de um coração quebrantado e contrito, ao
confessar o seu pecado e clamar por misericórdia diante de Deus.
Observem os passos: arrependimento, confissão de pecado, e clamor por
misericórdia ao único que nos pode perdoar. Estes passos serão dados
somente por aquele que reconhece o seu pecado, e a sua total
incapacidade de lidar com ele. Por isso, arrependido, o confessa, clama
por misericórdia, é perdoado, e passa a andar conforme a vontade de
Deus, que o libertou de tão grande miséria. É simples assim!
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 145.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – Ao Deus Grandioso.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 16.1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 153 NC – Amparo Divino.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 - Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
3 - Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.

____________________________________________________________________
Salmos 16.1-11 (Leitura alternada)
1 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.
2 - Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente.
3 - Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
4 - Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses; não oferecerei as suas
libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
5 - O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
6 - Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança.
7 - Bendigo o Senhor, que me aconselha; pois até durante a noite o meu coração me ensina.
8 - O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não serei abalado.
9 - Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará seguro.
10 - Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.
11 - Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua
destra, delícias perpetuamente.

SÍMBOLOS DE FÉ

HINOS LITÚRGICOS
26 NC - AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e Vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor!

HINOS LITÚRGUCOS
Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

Teu rosto vendo, nada temerei.
E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, viste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

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!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.
Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

Pergunta nº 45 do Catecismo Maior – Como Cristo exerce o ofício de rei?
Resposta: Cristo exerce o ofício de rei, chamando o mundo para si, dando-lhe oficiais, leis e
disciplinas, para visivelmente o governar; concedendo a graça salvadora aos seis eleitos;
recompensando sua obediência e corrigindo-os em consequência de seus pecados; preservando-os
e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos; restringindo e subjugando todos os
seus inimigos, e poderosamente ordenando todas as coisas para a sua própria glória e para o bem
de seu povo; e também tomando vingança contra os que não conhecem a Deus nem obedecem ao
evangelho.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o
mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria (Jo
16.20).

