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!!! A Bíblia nos diz que o justo
viverá por fé (Hc 2.4; Rm 1.17). O que quer dizer isto? Paulo
nos ensina! Quando somos convertidos, embora vivendo
ainda neste mundo perverso, a nossa esperança está na vida
eterna. Mesmo ainda tendo que passar por tribulações, como
ensina Paulo, o salvo vive em Cristo, ou melhor, Cristo vive
no salvo (Gl 2.20). Observem o raciocínio de Paulo. Quando
ele diz que Cristo vive em mim, logo em seguida ele passa a
explicar que este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por
mim. Ou seja, a minha vida agora, ou a minha vida ainda
neste mundo, mesmo que Cristo viva em mim, ainda não
alcançou a sua plenitude. Ainda assim, eu não vivo pelo que
estou vendo agora, mas, pelo que sei que me espera, e esta
esperança tem a sua base na fé, no conhecimento daquilo que
o Filho de Deus me garantiu na cruz do calvário. Como é bom
crescer no conhecimento de Deus!

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 26 – Kaio Martins (3247-5203); 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 PODER DA FÉ
Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda,
direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos
será impossível (Mt 17.20).
Queridos, muito embora a Ciência das Religiões não estude a fé como
ela é ensinada na Bíblia, pelo estudo do fenômeno religioso podemos
constatar que a fé, de fato, é uma virtude misteriosa, e que o seu uso é
profundamente benéfico à alma, independentemente de salvação. Não há
nenhuma dúvida, e isso é comprovado tanto pela ciência como na própria
experiência humana, que, mesmo a fé em coisas as mais absurdas produz
resultados positivos para quem a exerce. Também sabemos que a fé não
opera no vácuo. Ou seja, a fé necessita de um objeto no qual ela é
depositada. Todo aquele que crê, crê em alguma coisa, e está convencido
de que o objeto da sua fé o ajudará. Em outras palavras, aquele que
exercita a fé está convicto de que o objeto da sua fé é verdadeiro e digno
de confiança, e por isso, esta fé, frequentemente, ajuda a pessoa, ainda
que o objeto da sua fé seja falso. Vamos exemplificar: Se eu tiver uma
cédula falsa, crendo que ela é verdadeira, poderei comprar qualquer coisa
que ela possa pagar, se for aceita pelo vendedor, uma refeição, por
exemplo, e isso me fará bem, já que serei alimentado. Pois assim mesmo
se dá em qualquer dimensão da vida. Coisas falsas alcançam bênçãos
verdadeiras neste mundo, independentemente de salvação. É por isso que
as pessoas recebem bênçãos reais através da sua fé nos “santos” da Igreja
Católica, ou nos “espíritos” do Espiritismo, ou mesmo nos “orixás” da
Umbanda e do Candomblé. Qual a explicação para este fenômeno? A
graça de Deus, a bondade de Deus, a provisão de Deus como criador e
mantenedor da vida de suas criaturas, independentemente de salvação.
Pois bem, se a fé em coisas falsas produz benefícios, convém considerar
o poder da fé na vida dos discípulos de Jesus, conforme as suas palavras.
Em quem os seus discípulos depositam a sua fé? No Deus verdadeiro, o
autor e consumador da fé, o criador e mantenedor da vida, o Salvador de
pecadores, para quem não há impossíveis (Mt 19.26). Obviamente, Jesus
não está prometendo que alguém poderá remover montanhas. Esta era
uma expressão da época, referindo-se ao poder dos rabinos, que, com o
seu conhecimento, eram capazes de “remover montanhas”, no sentido de
poder transformar as pessoas. Pois é isso mesmo que o Senhor Jesus está
afirmando aos seus discípulos, os que por ele estavam sendo preparados
para transformar pessoas pelo poder da pregação do evangelho. Ou seja,
o poder da fé no autor da fé é capaz de realizar o impossível para os
homens. No caso dos discípulos, a fé em Jesus e no poder do evangelho
para salvação de pecadores perdidos. Precisamos ter esta fé.
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 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas Divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
_______________________________________________________________________
Salmos 138:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei
louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua
misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de
longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus
inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor,
dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

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
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.
Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

HINOS LITÚRGUCOS
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!
110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.
Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus pecados privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim
como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço
(Jo 15.10).

