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

VOCÊ PRECISA SABER!!! Os eleitos de Deus, aqueles por
quem Jesus morreu, têm vida eterna desde o instante em que
creem, e não apenas isso. Segundo as Escrituras, a nossa
salvação, do princípio ao fim, é garantida pelo próprio
Salvador. Ocorre que, às vezes, queremos encontrar algumas
passagens da Bíblia que nos garantem a salvação, mas nem
sempre as encontramos. Pois bem, diante de tantas
dificuldades e de tantas heresias que ouvimos, para o nosso
conforto, eis algumas passagens que tratam do assunto: (Mt
18.12-14; Jo 3.16,36; .24-25; 6.35-40; 10.27-30; 17.11-15;
Rm 8.1,29-30). A palavra de Deus nos afirma, ainda, que ele
mesmo é quem guardará o seu povo fiel, de acordo com a sua
boa vontade (Rm 8.37-39; 1Co 1.7-9; Ef 1.5,13-14; 4.30; Fp
2.13; 1Ts 5.23-24; Hb 9.12-15; 10.14; 1Pe 1.3-5; 1Jo 5.4,1113,20; Jd 24-25). Portanto, os eleitos de Deus não têm o que
temer. Apenas adore a Deus na beleza da sua santidade,
comprovando, assim, a sua salvação.

Vilta – 3225-8820 // 9625-2705

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Glaucinha - 3245-1643
Selma – 8792-4150
========================

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

ZELO DOS FILHOS – Queridos Pais, vocês certamente não
gostariam de ver seus filhos escravizados por alguém. Então,
cuidem de suas almas, porque a escravidão do pecado, a
escravidão de demônios é muito pior do qualquer outra que se
possa imaginar. Estejam certos de que, a menos que seus filhos
sejam trazidos ao temor do Senhor, eles serão escravos de
demônios.
ELEIÇÃO DE OFICIAIS – Amados irmãos, estamos
carecendo de oficiais em nossa igreja, tanto presbíteros como
diáconos. Portanto, aproximando-se o período em que os
elegeremos, não nos esqueçamos de pedir a direção de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 05 – Elieudes C. O. Isidro
Gomes (8813-0437), e Jussara P. de Castro (8713-2871); Dia
10 – Samuel de O. P. Souto (8859-0007); Dia 14 – Antonio
M. da Silva; Dia 25 - Gláucia Diniz Ferreira (3245-1643);
Dia 28 - Gláucio M. de Vasconcelos (8887-7369; Dia 29 –
Kallyane K. da Nóbrega (3244-2163) e Maria Nina F. Ataíde
(3043-8857). Que Deus abençoe os seus santos.
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!

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
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 SERVO SOFREDOR
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniquidades (Is 53.5).
Queridos, neste versículo, o profeta se refere ao Senhor Jesus, mesmo
antes de ele nascer. Trata-se da profecia acerca do servo sofredor. Mas,
como é que pode? O Filho de Deus, o Criador do universo ser um servo,
e mais ainda, ser um servo sofredor? Por que ele tinha que sofrer, e sofrer
tanto? É que, segundo o plano eterno de Deus, o Filho precisava nascer
como o descendente da mulher prometido lá em Gênesis 3.15, a fim de
realizar a obra da redenção de toda a criação, amaldiçoada pelo próprio
Deus, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Convém lembrar
que na história da humanidade, sempre houve necessidade de se fazer
sacrifícios para apaziguar “os deuses” irados com os homens fracos e
pecadores. Pois bem, a história bíblica é quase igual. Quase igual, porque
foi o próprio Deus quem estabeleceu os sacrifícios que ele queria, e na
forma como ele queria, para apaziguá-lo com um povo que ele mesmo
escolheu. Além disso, todos os sacrifícios da lei cerimonial levítica dada
por Deus ao seu povo, apenas prefiguravam o sacrifício eficaz a ser feito
pelo seu próprio Filho. Portanto, a diferença fundamental dos sacrifícios
oferecidos pelos pagãos está no fato de que os sacrifícios são feitos pelos
homens para aplacar a ira dos deuses contra os ofertantes. Ou seja, os
sacrifícios são feitos em seu favor. Na história bíblica, de forma
diferente, o sacrifício eficaz é feito pelo próprio Deus, a fim de nos
reconciliar consigo mesmo. Como não há qualquer possibilidade de o
homem pecador oferecer algum sacrifício que agrade a Deus, ou que
aplaque a sua ira contra o pecado, ele sacrificou o seu próprio Filho.
Percebem a diferença? O sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, não foi
oferecido em favor dele mesmo, para beneficiá-lo, já que ele não tinha
pecado, e sim em favor dos pecadores por quem ele se sacrificou. Por
isso, o Filho de Deus precisou vir como servo sofredor. Porque o
sacrifício e o sofrimento de pecadores não poderiam nem podem aplacar
a ira de Deus. Jesus veio como servo, por se submeter totalmente à
vontade do Pai, a ponto de morrer numa cruz. Eis porque o complemento
sofredor, porque, em obediência ao Pai, ele tomou sobre si as nossas
enfermidades, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas
nossas iniquidades. Ele foi ferido por causa da transgressão do seu povo.
Obviamente, todas essas expressões se referem ao sofrimento de Jesus
por causa dos nossos pecados. Enfim, Jesus se tornou o servo sofredor,
porque, mesmo que nós sofrêssemos tudo o que ele sofreu, isso não
aplacaria a ira de um Deus santo, já que somos pecadores e merecíamos
o sofrimento justamente. Como o nosso Deus é maravilhoso!
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 135:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sublime.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 269 NC – Pureza no Sangue de Cristo.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 135:1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Aleluia! Louvai o nome do Senhor; louvai-o servos do Senhor,
2 – vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus.
3 – Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é
agradável.
____________________________________________________________________
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 48 do Catecismo Maior – Como Cristo se humilhou em sua vida terrena?
Resposta: Cristo se humilhou em sua vida sujeitando-se à lei, a qual perfeitamente cumpriu,
e combatendo as indignidades do mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades de
carne, quer comuns à natureza do homem, quer procedentes dessa baixa condição.

HINOS LITÚRGICOS

HINOS LITÚRGUCOS

19 NC - Ó REI SUBLIME

269 NC – PUREZA NO SANGUE DE CRISTO

Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!

Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu;
Seja bendito o seu sangue
Que por nós, pecadores, verteu.
Eis que no sangue lavados.
E tendo puro o coração,
Os pecadores remidos
Por Jesus têm com Deus comunhão.

Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

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

Alvo mais que a neve,
Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve eu estou.
Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto ele amou!
Eis nessas chagas pureza
Para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve
O teu sangue transforma, Senhor.
Se as faltas nós confessarmos
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas;
Purificas também, ó Jesus
Lavas de todo pecado,
Que maravilha de amor!
Pois que mais alvo que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor.

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: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir.
Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para
a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. (Jo 10.17-18).

