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!!! É comum se fazer associação
de Deus com o bem, bênção, céu , e, por outro lado, associar
Satanás com o mal, maldição e inferno, o que um grande erro,
fruto do desconhecimento de Deus e da sua palavra. Deus é o
criador e mantenedor de todas as coisas. Logo, tanto o céu
como o inferno, tanto o bem como o mal, tanto a bênção
como a maldição, tanto o céu como o inferno, tudo é de Deus.
Ou seja, todas as coisas existem em Deus, inclusive Satanás e
seus demônios, que nada mais são do que anjos caídos, e as
suas más obras fazem parte do propósito eterno de Deus para
a sua criação, queda, redenção e consumação. Só Deus tem
poder para trazer à existência coisas que ainda não existem,
permitir que se corrompam, fazer com que retornem ao nada,
para depois refazê-las novas, perfeitas. É com base nesse
conhecimento que o salmista afirmava que nada temeria, e
que nada lhe faltaria, independentemente das circunstâncias
em que se encontrava. Como é bom conhecer o nosso Deus
soberano e maravilhoso!
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.

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

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

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 10 – Samuel de O. P. Souto
(8859-0007); Dia 14 – Antonio M. da Silva; Dia 25 Gláucia Diniz Ferreira (3245-1643); Dia 23 – João Batista
Martins (9633-0947); 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, Daniel, 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.

A IGREJA E A MISERICÓRDIA ESPECIAL
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele
de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? (Rm 9.14).

Queridos, os atributos de Deus que nos são comunicados, ou aqueles que
Deus, pela sua decisão soberana torna comum às suas criaturas, também
têm uma característica em comum: eles são comunicados de forma geral
e especial. Há alguns domingos escrevemos sobre a fé, e afirmamos
tratar-se de uma dádiva de Deus que abençoa a todos aqueles que a
exercem, inclusive os idólatras, aqueles que depositam a sua fé em falsos
deuses. Obviamente, esta é a fé geral. A fé especial é dada apenas aos
eleitos, aqueles que são capacitados a depositar a fé que receberam no
Deus verdadeiro, o próprio autor e consumador da fé (Hb 12.2). Pois
bem, o mesmo acontece com a misericórdia de Deus: ela é geral e
especial. Há a misericórdia geral concedida a todos, como podemos ler
em Sl 145.8: O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias
permeiam todas as suas obras. Portanto, toda a criação de Deus é objeto
da sua misericórdia. O salmo 104 nos mostra como Deus cuida da sua
criação e sustenta todas as suas criaturas, não apenas os animais, mas,
também, os homens. Como sabemos, não são apenas os salvos que
recebem este cuidado de Deus, e o Senhor Jesus nos lembra a bondade
do Pai: Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre
justos e injustos (Mt 5.45). Como nosso Deus é misericordioso! Porém,
precisamos lembrar que, entre esses maus e injustos, há aqueles que
Deus elegeu desde a eternidade para a salvação. Afinal, como sabemos,
ninguém nasce bom ou justo, ninguém nasce salvo. Como afirma Paulo,
não há justo, nem sequer um, pois todos pecaram e carecem da glória de
Deus (Rm 3.10,23). Portanto, a misericórdia geral concedida aos não
eleitos, é a mesma concedida àqueles que ainda serão chamados, de sorte
que eles sejam preservados até o momento oportuno, quando então
ouvirão a mensagem do evangelho da salvação. É aí que entra a igreja
como agente da misericórdia especial de Deus para com os seus eleitos.
Assim como Deus uma vez exerceu misericórdia para nos salvar, e isso
aconteceu pelo ministério da igreja, nós também, por nosso turno, não
podemos nos esquivar de tão grande honra, e da correspondente
responsabilidade, qual seja a de ser colaboradores de Deus no seu
desígnio eterno de separar os seus eleitos. Percebem, irmãos, como é
sublime a nossa missão? Percebem porque um salvo jamais será soberbo
e arrogante? Porque ele sabe que nasceu como um miserável pecador
qualquer, carente da misericórdia de Deus, que foi agraciado com essa
misericórdia, e que agora, precisa ser agente da mesma misericórdia, a
fim de comunicá-la a outros eleitos. Consideram estas coisas!
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 21 NC – Deus de Abrão.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:1-16 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 362 NC – Brilhando Por Jesus.
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.
__________________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
21 NC - DEUS DE ABRÃO
Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu Senhor
Eterno e poderoso Pai e Deus de amor!
Augusto Jeová que terra e céu criou,
Minha alma o nome exaltará do grande Eu sou.

Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

Ao Deus de Abrão louvai! Eis por mandado seu,

Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu.
O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor,
E Deus por meu quinhão tomei e protetor.
Meu guia Deus será! Seu infinito amor
Feliz em tudo me fará por onde eu for.
Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz,
E dá-me eterna salvação por meu Jesus.
Meu Deus por si jurou, eu nele confiei!
E para o céu que preparou eu subirei.
Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor,
E para sempre engrandecer meu Redentor.

Salmos 119:1-16 (Leitura Alternada)
1 - Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor.
2 - Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração;
3 - não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos.
4 - Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca.
5 - Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos.
6 - Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos.
7 - Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos.
8 - Cumprirei os teus decretos; não me desampares jamais.
9 - De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua
palavra.
10 - De todo o coração te busquei; não me deixes fugir aos teus mandamentos.
11 - Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.
12 - Bendito és tu, Senhor; ensina-me os teus preceitos.
13 - Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca.
14 - Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
15 - Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito.
16 - Terei prazer nos teus decretos; não me esquecerei da tua palavra.

HINOS LITÚRGUCOS

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.

362 NC - BRILHANDO POR JESUS
Vejo no céu esplendente
Do sol a clara luz!
Quero viver tão somente,
Brilhando por Jesus.
Brilhando, brilhando,
Brilhando qual doce luz!
Brilhando, brilhando,
Brilhando por meu Jesus!
Quero na vida exaltá-lo
Na escola e no estudar.
Quero também imitá-lo
Em casa e no brincar.
Amável com toda a gente,
Assim me quer Jesus!
De rosto alegre e contente
Brilhando como a luz.
O feio e triste pecado,
Ajuda-me a vencer!
Tendo Jesus ao meu lado,
Eu quero aqui viver.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 50 do Catecismo Maior – Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da
sua morte?
Resposta: A humilhação de Cristo, depois da sua morte, consistiu em ser ele sepultado, em
continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até ao terceiro dia, o que, aliás, tem
sido expresso nestas palavras: Ele descreu ao Hades (inferno, morte).

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).

