LIDERANÇA
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

VOCÊ PRECISA SABER!!! A revelação dos últimos dias,
segundo o livro de Apocalipse, não nos dá muitas informações
sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas, após a
consumação da redenção. Toda as vezes em que o Espírito é
mencionado, segundo as palavras de Jesus, é confirmando as
suas instruções às sete igrejas: Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça o que o Espírito diz às igrejas (Ap.2.7-3.22); consolando
os que morreram no Senhor: Sim, diz o Espírito, para que
descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham
(Ap 14.13), e estimulando a esperança da volta de Jesus: O
Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem!
Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a
água da vida (Ap 22.17). Ou seja, teremos o benefício da
presença do Espírito para sempre, mas o alvo continua sendo o
Senhor Jesus. Aleluia!

Escola de Artes

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.

Glaucinha - 3245-1643
Selma – 8792-4150

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

Vilta – 3225-8820 // 8767-1813

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

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

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

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.

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 06 - Marcos Martins (99260450); Dia 16 - Michael Ferreira (8765-4667). 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!

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.

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.

O ESPÍRITO SANTO CONSOLADOR
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos
tenho dito (Jo 14.26).
Queridos, há alguns meses iniciamos uma série de mensagens partindo da
Trindade Santíssima, e depois passamos a individualizar as pessoas da
Trindade, mostrando um pouco acerca do papel de cada uma delas na obra
da redenção. Falamos menos do Pai, mais do Filho, e agora falaremos do
Espírito Santo. Sem dúvida, esta é a pessoa menos conhecida e menos
considerada da Trindade Santa. Além do mais, a preferência dada ao
Espírito Santo pela ala pentecostal da Igreja, é fruto da ignorância sobre o
papel de cada uma das pessoas da Trindade, segundo as Escrituras. Para
quem não sabia, saiba que as Escrituras falam muito mais do Pai e do Filho
do que do Espírito Santo. Ademais, nunca devemos esquecer que a obra do
Espírito Santo, segundo as palavras do próprio Filho, o Cristo de Deus, é,
antes de tudo, glorificar o Filho (Jo 16.14). Porém, longe de tal verdade
minimizar o papel do Espírito Santo, os verdadeiros crentes sabem que
estão constante e intimamente ligados à obra Espírito Santo pelo seu poder
e no seu poder, para serem atraídos a Cristo como seu Salvador, levados a
adorar a Cristo como seu Senhor em uma adoração correta, pela iluminação
das Escrituras inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Prestem atenção,
irmãos! Conquanto a Trindade Santíssima seja composta por três pessoas
divinas, da mesma essência, cada uma delas tem um papel definido nas
Escrituras, e claro está que o foco principal recai sobre a pessoa do Filho,
o Senhor Jesus, pela determinação do Pai, e pela obra do próprio Espírito
Santo. Sem dúvida, cada pessoa da Trindade é digna de glória e louvor,
mas, como vemos nas Escrituras, cabe ao Espírito Santo conduzir os
salvos, não a uma experiência simplesmente emotiva, nem a uma espécie
de sensação espontânea, como se vê nas igrejas, mas sim à exaltação do
Filho, o Cristo de Deus. Ou seja, o foco da salvação está no Cristo
crucificado segundo o desígnio do Pai, assim como o foco da adoração é
dirigido ao Filho, no poder do Espírito Santo, para louvor da glória de Deus
Pai (Ef 1.3-14). Foi assim que a Trindade Santa determinou na eternidade.
Uma vez consumada a obra da salvação na cruz do Calvário, após a
ascensão e glorificação de Jesus no céu, agora é o Espírito que habita em
nós (1Co 6.19), animando a nossa personalidade, moldando o nosso
caráter, renovando a nossa mente, agitando as nossas emoções, enfim,
santificando-nos, a fim de que nos tornemos semelhantes a Jesus (Rm
8.29). O foco é Jesus, e esta é a obra maravilhosa do Espírito Santo. É nesse
sentido que ele é o nosso Consolador, conduzindo-nos em santidade, e
mantendo em nós a esperança da volta de Jesus. Considerem estas coisas!
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 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
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.

___________________________________________________________
Salmos 119.1-8
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.

HINOS LITÚRGICOS
14 NC - LOUVOR

Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

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

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Pergunta nº 98 do Catecismo Maior – De que modo está a lei moral resumidamente
compreendida?
Resposta: A lei moral está resumidamente compreendida nos Dez Mandamentos, os quais
foram dados pela voz de Deus no monte Sinai e por ele escritos em duas tábuas de pedra, e
estão registrados no vigésimo capítulo de Êxodo. Os quatro primeiros mandamentos contém os
nossos deveres para com Deus; e os outros seis, os nossos deveres para com o homem (Êx 34.14; Dt 10.4; Mt 19.17-19).

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos 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.

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!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

110-A NC - CRER E OBSERVAR

SÍMBOLOS DE FÉ

HINOS LITÚRGUCOS

Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em

ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt. 7.15,16).

