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

VOCÊ PRECISA SABER!!! A doutrina da justificação, como
toda a obra de Deus, é uma maravilha. A imputação da justiça
do Justo Jesus a nós, significa que ele não apenas morreu a
morte vergonhosa que nós merecíamos, como significa,
também, que ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos.
Ou seja, houve uma grande troca: o nosso pecado pela justiça de
Jesus. De forma maravilhosa, Deus Pai considerou o seu Cristo
sem pecado, como um pecador, imputando a ele os nossos
pecados, no mesmo momento em que nos considerou
justificados em Cristo, uma vez que a sua impecabilidade, ou a
sua justiça foi imputada a nós. Jesus não foi punido porque
possuísse pecado em si mesmo, assim como nós não fomos
justificados porque possuímos justiça em nós mesmos. De
forma maravilhosa, ambas as coisas acontecem por imputação.

Escola de Artes

CUIDANDO DA NOSSA CASA – Louvamos a Deus pelos
irmãos que têm contribuído para o pagamento das prestações
mensais do valor do material adquirido nos serviços realizados
em nossa casa. Como os irmãos sabem, 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.

Glaucinha - 3245-1643
Selma – 8792-4150

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

SAF- Soc. Aux. Feminina
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.

PECADORES JUSTIFICADOS
Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que
nele fôssemos feitos justiça de Deus (2Co 5.21).
Queridos, já sabemos que, após o Senhor Jesus assumir o seu trono de
glória à direita de Deus Pai, de onde virá para nos buscar, o Espírito Santo
foi enviado a fim de habitar em nós, para nos santificar, e para nos conduzir
em santidade até o dia da volta do Senhor Jesus. Pois bem, esse “nos” é a
Igreja. Segundo as Escrituras, conquanto a salvação seja individual, ela se
torna coletiva, comunitária, uma vez que os salvos são acrescentados,
agregados à Igreja, como podemos ver no relato de Atos dos Apóstolos
2.47. Ou seja, ali fica claro que Deus não estava salvando pessoas
aleatoriamente, para um relacionamento de salvação individual. Ele estava
acrescentando os salvos ao corpo de Cristo, algo já visível, identificável,
que é a Igreja local. Por isso, quando pensamos na Igreja, não podemos
deixar de considerar que ela é a reunião de pecadores justificados, em
busca da santificação. Assim é composta a Igreja. Pecadores chamados por
Deus por meio da sua Palavra, iluminados pelo Espírito Santo para crer na
obra salvífica realizada por Jesus na cruz do Calvário, e, agora, conduzidos
pelo mesmo Espírito Santo, a fim de que sejam um povo santo, até o dia
em que o Senhor Jesus voltará. Agora, prestem atenção, irmãos! Somos
justificados, porém, continuamos pecadores, pessoas de culturas
diferentes, totalmente dependentes da graça de Deus, para que realmente
sejamos um povo unido. Precisamos estar conscientes de que não
compomos apenas uma denominação religiosa que compartilha e deve se
submeter a uma constituição denominacional. É claro que, se fazemos
parte da Igreja de Cristo, mesmo distribuídos em Igrejas locais, todos nós
compartilhamos de uma fé verdadeira, e essa fé se manifesta em obras.
Como crentes pertencentes à Igreja de Cristo, também pertencemos a uma
Igreja local, e devemos a ela a nossa fidelidade. Portanto, busquemos a
força do Senhor e o seu poder (Ef 6.10), esforçando-nos para fazer o bem,
conscientes de que devemos uns aos outros o nosso amor e serviço, e que
isso não é nada fácil. O fato de sermos pecadores justificados não nos deve
dar a falsa impressão de que o crente vá vencer todo o pecado exterior e
interior. Que ninguém alimente a falsa impressão de que o orgulho, a
arrogância e a pretensão não serão capazes de roubar a nossa comunhão
com Deus e uns com os outros. Pelo contrário, quando somos justificados,
pela constante e progressiva santificação, facilmente concluímos que
temos de lutar contra a nossa natureza pecaminosa ao longo de toda a nossa
vida terrena. Justificados não é mesma coisa que justos. Justificados quer
dizer que recebemos, por imputação, a justiça do Justo Jesus. Estes, os
justificados, perseguirão a santificação. 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 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sublime.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:33-48 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 172 NC – Chuvas de Bênçãos.
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!
_______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
19 NC - Ó REI SUBLIME
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!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!

HINOS LITÚRGUCOS
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

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!

Salmos 119:33-41 (Leitura Alternada)

63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS

33 - Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim.
34 - Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei; de todo o coração a cumprirei.
35 - Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo.
36 - Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça.
37 - Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho.
38 - Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem.
39 - Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons.
40 - Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos; vivifica-me por tua justiça.
41 - Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua
promessa.

Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,

172 NC - CHUVAS DE BÊNÇÃOS
Chuvas de bênçãos teremos
Pelas promessas de Deus;
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Tantas nós já recebemos,
Outras rogamos a Deus.

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.

Chuvas de bênçãos teremos
Que do Senhor nos virão.
Os pecadores indignos
Graças dos céus obterão.

Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

Chuvas de bênçãos teremos
Manda-nos, pois, ó Senhor.
Dá-nos o gozo dos frutos
Dos teus ensinos de amor!

Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

Chuvas de bênçãos teremos
Chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.

Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 99 do Catecismo Maior – Que regra se deve observar para a compreensão dos
Dez Mandamentos?
Resposta: 1ª regra: Que a Lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem
integral à retidão dela, e à inteiras obediência para sempre; de modo que requer a máxima
perfeição de cada dever, e proíbe o mínimo grau de cada pecado (Sl 19.7; Mt 5.22,28,37,44;
Tg 2.10).

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).

