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Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Daniel Ferreira – 8888-1843
Francisco Rique – 3225-1665
Iremar Fernandes – 8816-1356

Diáconos
Antônio Moreira
Bruno Castro – 8860-8701
Uinajá Polari – 8886-6785

SAF- Soc. Aux. Feminina
Vilta – 3225-8820 // 8767-1813

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! A segunda vinda do Senhor Jesus
significa a vinda do fim. Finalmente, tudo estará consumado.
Como será o fim do pecado, também será o fim do sofrimento,
o fim da depressão, o fim do câncer, o fim da solidão e de todas
as coisas que nos mantém afastados da glória de Deus. Por outro
lado, a segunda vinda do Senhor Jesus significa, também, a
vinda do início, um novo início. Será o início do louvor
incessante, o início da perfeita comunhão com Deus, na
presença do Senhor Jesus, aquele que realizou a maravilhosa
obra da redenção de toda a criação, e a salvação dos eleitos do
Pai. Aleluia!
CUIDANDO DA NOSSA CASA – Colocamos cerâmica na
entrada da casa, nos corredores e no quarto das crianças.
Também recuperamos o armário de aço e restauramos a pintura
das cadeiras do templo, bem como da estrutura metálica da
cobertura. Lembramos aos irmãos, que ainda não arrecadamos
o valor total das despesas. Portanto, contribuam conforme as
suas posses.

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

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h - Escola Bíblica.
18:00h - Culto de
Adoração.

SEGUNDA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

SEXTA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

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

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).

CURSO DE TEOLOGIA – Alguns irmãos da Igreja passaram
a vir para o Curso, o que nos deixa muito felizes. Aos que podem
vir, mas ainda não se decidiram, não negligenciem a
possibilidade de estudar a Palavra de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 05 - Elieudes (8813-0437) e
Jussara (8713-2871); Dia 10 - Samuel (8650-2004); Dia 12 Edna (8738-7939); Dia 13 - Nilce (8603-2843); Dia 14 Antônio; Dia 25 - Glaucinha (3507-1899); Dia 26 - Kaio
(9939-9835) Dia 29 - Kallyane (9689-8260) e Maria Nina
(3043-8857). Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália e
Mazinho, Antônio, David e Ester Pretos, Fábio e Vilta, Heloísa,
Kallyane, Luiz Cláudio e Zenilda, Nina, Selma, Tiago, Valda,
Wanda, e pela recuperação de Milena.

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida
de todos vocês. Voltem sempre!

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
18:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
15:00h - Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
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.

JESUS E A SEGUNDA VINDA
E lhes perguntaram: Varões galileus, porque estais olhando para as
alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do
modo como o vistes subir (At 1.11).
Queridos, nos últimos boletins e pregações, temos mostrado a missão do
Senhor Jesus, o agente divino que executa a obra da redenção. No domingo
passado escrevemos sobre a importância da sua ascensão ao céu, para,
enfim, assumir o seu trono de glória. Como se lê em Hebreus, Jesus,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito
a purificação dos pecados, assentou-se à direita da Majestade nas alturas
(Hb 1.3). Este é o conceito exato da sua expressão: Está consumado (Jo
19.30). Ou seja, tudo o que era necessário fazer para a redenção da criação
amaldiçoada pelo Pai, foi feito. No que concerne a nós, Jesus cumpriu tudo
o que era necessário para a nossa salvação. Por isso, tendo-se mostrado
vitorioso sobre o pecado, o diabo e a morte, foi dado a Jesus sentar-se no
lugar de honra e de exaltação à direita de Deus Pai. Pois bem, é de lá que
ele voltará para julgar os vivos e os mortos (2Tm 4.1; 1Pe 4.5). Irmãos
queridos, diante dessa revelação, será que todos pensam sobre a vinda do
terrível julgamento como um consolo inefável? Será que para você, o seu
único consolo na vida e na morte é exatamente a bem-aventurada esperança
do retorno do Senhor Jesus (Tt 2.13)? Prestem atenção, irmãos! A segunda
vinda do Senhor Jesus consola o crente, porque isso significa absolvição
completa e pública para os eleitos do Pai. Nós, os crentes, não devemos
temer o terrível julgamento do último dia, porque o próprio Juiz já foi
julgado em nosso lugar. Jesus assumiu a maldição pelos nossos pecados ao
deixá-los cravados na cruz do Calvário. A segunda vinda do Senhor Jesus
consola o crente, porque isso significa a vitória completa e definitiva sobre
os nossos inimigos, que são os inimigos do evangelho. Todos estes serão
justamente condenados ao castigo eterno. Pelo eterno desígnio de Deus, e
pela sentença do Senhor Jesus, o lugar dos inimigos do evangelho é o
inferno, onde o verme nunca morre (Is 66.24), onde o fogo nunca se apaga
(Mc 9.48), e onde a fumaça do seu tormento nunca cessa (Ap 14.11). Mas,
antes que alguém pense: Que tipo de consolo é esse? Eu explico: É consolo
no momento em que sabemos que a justiça de Deus está sendo vindicada,
que os insultos contra a sua santidade e as injustiças contra o seu povo
serão finalmente tratadas. Lembram dos mártires, debaixo do altar de Deus,
clamando por justiça? Até quando, ó soberano Senhor, Santo e verdadeiro,
não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? (Ap
6.10). Pois é, o julgamento, por mais terrível que seja, é um grande consolo
para os salvos. Afinal, a segunda vinda do Senhor Jesus significa que
vamos morar eternamente com ele. Considerem 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 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC –“Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Colossenses 1:13-20 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 121 NC – Perfeição.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-2 (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.
_________________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 97 do Catecismo Maior – De que utilidade é a lei moral aos regenerados?
Resposta: Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral,
como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo,
além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial
para lhes mostrar quanto são devedores a Cristo por cumpri-la e suportar a maldição dela, em
lugar e para o bem deles, e assim constrangê-los a uma gratidão maior, e a expressar essa
gratidão por um maior cuidado de sua parte em conformar-se a essa lei, com o regra de sua
obediência (Rm 3.20; 6.14; 7.4,6; 8.1,3,4,34; Gl 3.13-14; Cl 1.12-14; Tt 2.11-14).

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!

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!
121 – PERFEIÇÃO

Colossenses 1:13-20 (Leitura Alternada)
13 - Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
14 - no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
15 - Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;
16 - pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio
dele e para ele.
17 - Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste.
18 - Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para
em todas as coisas ter a primazia,
19 - porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude
20 - e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo
mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.

HINOS LITÚRGUCOS

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!

Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,

Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,

Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Entrai pela porta estreita (larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz

para a perdição e são muitos os que entram por ela), porque estreita é a porta e apertado é
o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela (Mt 7.13-14).

