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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

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 (II)
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso
Senhor Jesus Cristo (Rm 5.1).
Queridos, conforme escrevemos na mensagem passada, justificados não é
a mesma coisa que justos. Apesar de estar reconciliados com Deus através
de Jesus Cristo, nós ainda violamos os seus mandamentos, e é pelo
convencimento, e no poder do Espírito Santo que batalhamos contra o
pecado que ainda reside em nós. Portanto, nunca devemos esquecer que,
neste mundo corrompido, sempre seremos santos pecadores, e justos
miseráveis. Nunca devemos esquecer que Deus não nos absolve de nossa
culpa com base em nossas obras, mas porque confiamos em nosso Senhor
Jesus, aquele que justifica ao ímpio (Rm 4.5). Percebem o que isso
significa? Que a nossa posição diante de Deus é baseada numa justiça
alheia; que somos justificados por causa de uma justiça que não é nossa.
Além disso, nunca devemos esquecer que a justiça do justo Jesus nos foi
imputada, e não, comunicada. Isso quer dizer que não somos tornados
justos como Jesus, como se agora tivéssemos justiça em nós mesmos, mas
sim que a justiça de Jesus é creditada a nós. E como nos apossamos dessa
justiça? O apóstolo Paulo nos ensina que somos justificados mediante a
fé. Ou seja, nós não contribuímos com coisa alguma para a nossa
justificação, a não ser com o nosso pecado. Nós não temos nenhum mérito
a não ser o mérito de Jesus, e nada é necessário para a justificação, a não
ser a fé no justo Jesus. Então, basta afirmar que temos fé em Jesus, na sua
justiça e “estamos conversados”? Não, a justificação não é algo tão
simplista assim. Pelo contrário, quando somos justificados, embora não
sejamos tornados justos, nem impregnados com a bondade de Jesus,
recebemos o dom do Espírito que nos revela estas coisas, e nos conduz em
santidade até que cheguemos à semelhança de Jesus. Quando recebemos o
dom de Deus com um coração crente, naturalmente a fé justificadora é
evidenciada nas boas obras. É disso que Tiago 2 trata, e insistimos em
lembrar que as nossas boas obras, que na verdade são de Deus (Ef 2.10),
apenas servem como evidência confirmadora, e não como fundamento da
nossa justificação. Embora Tiago 2 possa favorecer uma interpretação
equivocada, conforme a doutrina da Igreja Católica Romana, na verdade
somos justificados pela fé sem as obras da lei (Rm 3.28; Ef 2.8-9; Tt 3.5).
O evangelho pregado pelo apóstolo foi: Crê no Senhor Jesus e serás salvo
(At 16.31), e não, “crê no Senhor Jesus, coopera com a sua graça realizando
boas obras, então serás salvo”. Porém, os justificados não viverão pela fé
na fé. A fé, em si, não justifica. Quem nos justifica é Jesus. Portanto,
descansemos nele, fazendo o que ele nos manda, entendido que a
justificação é naturalmente seguida pela santificação. Pensem nisso!
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 19:1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – Achei Um Bom Amigo.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 25:1-9 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – Morada Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS LITÚRGICOS
113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.
Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.

1 - Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
2 - Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
3 - Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som;
4 - no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do
mundo.

Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!

___________________________________________________________

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Salmos 25:1-7 (Leitura Alternada)
1 - A ti, Senhor, elevo a minha alma.
2 - Deus meu, em ti confio; não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus
inimigos.
3 - Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado; envergonhados serão os
que, sem causa, procedem traiçoeiramente.
4 - Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas.
5 - Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu
espero todo o dia.
6 - Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade.
7 - Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te
de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 99 do Catecismo Maior – Que regra se deve observar para a compreensão dos
Dez Mandamentos?
Resposta: 2ª regra: Que a Lei é espiritual, e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade,
às afeições e a todas as outras potências da alma, quanto às palavras, às obras e ao procedimento
(Dt 6.5; M7 12.36-37; Mt 22.37-39; Rm 7.14).

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Salmos 19:1-4 (Leitura Uníssona)

HINOS LITÚRGUCOS

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ

Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!

Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!

No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor

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).

