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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

Departamento Infantil
Elieudes Gomes – 8813-0437

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! A descrição do céu, ou da nova
Jerusalém, às vezes causa alguns questionamentos. Porém, nós
precisamos lembrar que não há como descrever uma maravilha,
já que maravilha é algo de Deus. Por isso, nós só podemos
pensar no céu, ou na nova Jerusalém, em termos humanos como
nos relatam as Escrituras. Algo que signifique poder, bênção,
herança, segurança, ausência de dor, de pranto, de decepção, de
luto e de medo. O céu, ou a nova Jerusalém significa um
exuberante jardim, uma bela cidade com uma fundação
duradoura, com ruas de ouro, com um mar de cristal e com uma
muralha de pedras preciosas. O céu, ou a nova Jerusalém
significa uma festa de casamento, uma árvore da vida, água
viva, maná do céu, luz sem fim e adoração incessante diante
daquele que está sentado no trono: o nosso Senhor.
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.

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

Também recuperamos o armário de aço e restauramos a pintura das
cadeiras do templo, bem como da estrutura metálica da cobertura.

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

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).

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.

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

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.

QUINTA

ANIVERSARIANTES – Dia 03 – Alda; Dia 04 – Anny
Margareth (3226-6183); Dia 05 – Paulo Martins (99854028); Dia 14 – Lygia Soraya - 8623-5302 – Dia 28 – Nicolas
(8796-3316); Dia 30 – Iremar (3224-2214); Dia 31 – Iraná
(3247-9998). Deus abençoe os seus santos.

18:00h - Atendimento
no gabinete.

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!

15:00h - Atendimento
no Gabinete.

SEXTA

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 NA ETERNIDADE
E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não
haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já
passaram (Ap 21.4).
Queridos, a Igreja, conquanto seja organizada como uma instituição
humana, não é apenas um ajuntamento de pessoas que resolveram ser boas
o suficiente para, em contrapartida, ter o privilégio de encontrar Deus. A
Igreja é eterna, já que é uma decisão de Deus na eternidade. Por isso, ainda
que a Igreja, enquanto organização humana, contenha pessoas não salvas
misturadas às salvas, o que é uma realidade, ela é santa. A igreja verdadeira
é composta por aqueles a quem Deus, em sua bondade, escolheu antes da
fundação do mundo (Ef 1.4). Neste caso, não é difícil compreender que a
salvação parte de Deus, uma vez que, desde a eternidade, foi ele quem nos
escolheu, antes que nós o escolhêssemos (Jo 15.16). Sabemos que muitos
têm problemas quanto ao entendimento da doutrina da eleição
incondicional, mas ela não é uma invenção da Reforma Protestante. Este é
o testemunho das Escrituras Sagradas. Não há como não enxergar nas
Escrituras que, em Adão, todos morreram, todos foram condenados ao
inferno (Rm 3.9-13), e que Deus, pela sua soberana vontade e graça,
designou uns para a salvação (At 13.48, 16.14). O Pai deu ao Filho os seus
eleitos na eternidade, a fim de que estes sejam salvos no tempo oportuno
(Jo 6.37,44). O Filho, como o bom Pastor, chama as suas ovelhas, ou seja,
aqueles que o Pai lhe deu, pelos nomes (Jo 10.3). A fim de que o seu
propósito possa prevalecer e a sua misericórdia possa se manifestar, ele
escolheu a sua Igreja antes que alguém tivesse feito alguma coisa boa ou
ruim (Rm 9.10-16). Segundo as Escrituras, não pode haver qualquer dúvida
de que fomos chamados do mundo para a Igreja de Deus, não segundo as
nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos
foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos (2Tm 1.9).
Reafirmando, Deus não nos escolheu porque fôssemos santos, ou mesmo
porque tínhamos a tendência para ser santos, mas para que sejamos santos
e irrepreensíveis perante ele (Ef 1.4). Portanto, a sequência lógica é: Quem
nos separará do amor de Cristo (Rm 8.35)? Quem nos impedirá de entrar
na glória eterna? Por isso, mesmo ainda vivendo neste mundo corrompido,
quando pensamos nas maravilhas que estão à espera da Igreja na
eternidade, não podemos deixar de expressar, de proclamar ao mundo o
fato de que Deus nos escolheu, nos salvou pela obra do Filho, e está
conosco na pessoa do Espírito Santo. Esta maravilha precisa ser
proclamada nos quatro cantos da terra. Deus nos ama, e tem amor para
oferecer a todo aquele que crê em Jesus, o seu Filho amado (Jo 3.16). Este
é o papel da Igreja enquanto não chega a eternidade. 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 92:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 042 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34:9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 032 NC – O Deus Fiel.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.

HINOS LITÚRGICOS
42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!

Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

Salmos 34:9-19 (Leitura Alternada)

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 99 do Catecismo Maior – Que regra se deve observar para a compreensão dos
Dez Mandamentos?
Resposta: 3ª regra: Que uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é requerida ou proibida
em diversos mandamentos (Am 8.5-6; Pv 1.19; Cl 3.5; 1Tm 6.10).

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

Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos aquele que o preço pagou.

____________________________________________________________________

9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor
bem nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu
clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a
memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

HINOS LITÚRGUCOS

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor!

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.

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.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto

mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? (Lc 11.13)

