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!!! O pastor Charles Spurgeon foi um
homem de Deus que pregou a Palavra com integridade ao povo da
sua época. Pastor batista, até hoje é considerado por muitos teólogos
como o “príncipe dos pregadores”, tal era a sua erudição e
eloquência na produção e entrega de sermões ao público. Porém, as
“novidades” começaram a aparecer nos púlpitos, e isso atraía muita
gente para as igrejas. Absolutamente contra as novidades e a favor
da pregação com integridade, Spurgeon convocou uma Convenção
Batista para banir a prática das pregações “maquiadas”,
psicologizadas. Porém, como as novidades apresentavam
“resultado positivo” para as igrejas, Spurgeon foi traído e vencido
pela maioria adepta do pragmatismo. Totalmente decepcionado, o
fiel pastor pediu exclusão da Convenção Batista, e morreu de
depressão. Lembram do profeta Elias? Ele viveu situação
semelhante em Israel, e chegou a pedir a morte a Deus (1Rs 19:4).
Como ensina Salomão, nada há de novo debaixo do sol (Ec 1.9).

Elieudes Gomes – 8813-0437

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.

Escola de Artes

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

Vilta – 3225-8820 // 8767-1813
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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.

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

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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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
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
oportunidade de estudar a Palavra de Deus.
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). 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!

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.

OS VERDADEIROS CRENTES SÃO POUCOS
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e
são poucos os que acertam com ela (Mt 7.14).
Queridos, durante estes dias em que estivemos viajando não visitamos
nenhuma igreja. Mas, os parentes que nos hospedaram receberam várias
visitas para nos conhecer, inclusive um pastor pentecostal e um seminarista
presbiteriano, ocasiões em que pudemos conversar sobre as práticas atuais
na igreja. Entre todos eles pudemos perceber que as suas convicções acerca
da Igreja de Cristo estão muito distantes do que a Bíblia nos ensina, e que
o ensino bíblico lhes causava enfado. Que tristeza! Como já disse, não
visitamos nenhuma igreja. No entanto, tivemos tempo para ler e/ou assistir
a várias pregações pela internet, pregações de homens de Deus que ainda
pregam a palavra com integridade. Como é dura a sua palavra! Por isso,
em todos os casos, mesmo sendo estes homens teólogos e escritores de
renome internacional, pudemos ver as suas igrejas com pouquíssimas
pessoas, na maioria idosos. Quando digo que a maioria dos membros das
igrejas atuais não é crente, muitas pessoas se aborrecem, achando que só
eu penso assim. Elas estão erradas. Os profetas do Velho Testamento
diziam isso com relação aos israelitas; Jesus repetiu isso aos mesmos
israelitas do seu tempo; as cartas apostólicas não deixam dúvida quando à
perversidade, prostituição e idolatria dos crentes da sua época; os Pais da
Igreja sempre enfrentaram o mesmo problema, e, no Apocalipse, o Senhor
Jesus denuncia a mesma perversão em cinco das sete Igrejas para as quais
escreveu. Como exemplo, vejam o que Spurgeon disse, referindo-se aos
irmãos batistas a quem pregava, lá no séc. 19: Vocês falam como cristãos,
talvez com um tom um pouco forçado. Vocês começam a imitar tão bem
que se consideram espirituais até um pouco mais que os outros, e vocês se
esforçam tanto que, exatamente por isso, podemos perceber a falsificação.
Mas, para as pessoas em geral, vocês parecem ser o tipo certo de cristão.
Afinal, vocês são membros da Igreja, foram batizados, participam da ceia
do Senhor, talvez até sejam diáconos ou presbíteros, estendem o cálice
para os outros. Vocês são tudo o que cristãos podem ser, só que não têm
um coração cristão. Vocês são sepulcros caiados, cheios de podridão por
dentro, mesmo que bem enfeitados por fora. Tomem cuidado! É
impressionante como alguém pode chegar perto de ser cristão, e ser
excluído do céu pela regra absoluta, que é ter nascido de novo. Com toda
sua profissão de fé, com toda a pompa de sua alegada vida cristã, e com
todas as plumas esplêndidas da experiência, esse alguém será afastado
dos portões do céu. Que palavra dura! Irmãos, o evangelho só é boa nova
para quem reconhece a sua miséria como pecador, o que nunca aconteceu
com a maioria dos ditos crentes. Isso é terrível, mas é uma verdade bíblica.
Portanto, que Deus nos livre de sentir enfado com a sua palavra. Amém!
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 138.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 147:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 105 NC – A Certeza do Crente.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 138 :1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei
louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia
e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
___________________________________________________________________________
Salmos 147:1-10 (Leitura Alternada)
1- Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
2 - Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.
3 - Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
4 - Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios.
5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no
Senhor, seu Deus,
6 - que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade.
7 - Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados.
8 - O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
9 - O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos
ímpios.
10 - O Senhor reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!

HINOS LITÚRGICOS
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!

HINOS LITÚRGUCOS
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.
Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.
Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 99 do Catecismo Maior – Que regra se deve observar para a compreensão dos
Dez Mandamentos?
Resposta: 5ª regra: Que o que Deus proíbe, não se há de fazer em tempo algum; e o que ele
manda, é sempre um dever; mas nem todo dever especial é para se realizar em todos os tempos
(Rm 3.8; Dt 4.9; Mt 12.7; Mc 14.7).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e

aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele
(Jo 14:21).

