LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 /98874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Daniel Ferreira – 98888-1843
Francisco Rique – 3225-1665
Iremar Fernandes – 98816-1356

Diáconos
Antônio Moreira
Bruno Castro – 98860-8701
Uinajá Polari – 98886-6785

SAF- Soc. Aux. Feminina

VOCÊ PRECISA SABER!!! A observância do dia de
descanso, antes de tudo, deve nos lembrar do quanto precisamos
descansar em Cristo. Desde a criação, chegando à lei, através do
dia do descanso, Deus deixa claro o seu cuidado, a sua
providência para que nada falte ao seu povo. O autor aos
Hebreus nos lembra essa verdade. Deus sempre forneceu
descanso para o seu povo desde a criação, na escravidão, no
deserto, nas lutas, em Canaã, no tempo dos reis, na vinda do
Messias, na formação da Igreja, e ainda hoje (Hb 9.4-10).
Portanto, devemos entender o dia de descanso, não apenas como
um dia sem trabalho, mas como um dia em que, livres do
trabalho e das falhas pecaminosas que o labor diário nos traz,
focamos mais detidamente a nossa atenção em Deus, e
deixamos o Senhor operar em nós por meio do seu Espírito, no
estudo da palavra, na comunhão e nas orações. Pensem nisso!

Elieudes Gomes–98813-0437

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 – 98792-4150

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

Vilta – 3225-8820 // 98767-1813
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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

Dízimos e 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 02 – Selma Matias (8792-4150);
Dia 03 – Heloísa Helena (3243-7128) e Victor Augusto Martins
(9668-6797); Dia 15 – Juarez Rodrigues (3226-6183; Dia 25 –
Maria Valda (98645-4371). Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Alda Rosa e
Tereza, Amália e Mazinho, Antônio, Bruno e Vivi, Edna, Ester e
David, Fábio, Vilta e Dora, Heloísa, Kallyane, Milena, Nina,
Selma, Tiago, Valda, Vânia, Wanda.

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 DIA DO SENHOR
E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda
a obra que, como Criador, fizera (Gn 2.3).

Queridos, que conhecimento nós precisamos ter sobre o dia de descanso,
seja ele visto como o sábado judeu, ou como o domingo cristão? A primeira
coisa que precisamos saber é que Deus, ainda que não precise de descanso,
criou todas as coisas em seis dias, e descansou no sétimo para estabelecer
o princípio do descanso como um dos marcos identitários do seu povo
eleito. A última ordem dada a Moisés, antes que ele descesse do monte
Sinai, foi: Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros
(Êx 31.14). Convém saber que “sábado” não é o dia da semana que nós
conhecemos. Sábado significa dia de descanso após seis dias de trabalho,
como Deus agiu, e determinou que assim procedesse o seu povo. Também
é necessário saber que, na lei de Moisés, o dia do descanso, ou o “sábado”
era um claro sinal da aliança nacional com Israel. A observância do sábado,
como todos os mandamentos da lei, trazia bênção para o povo de Deus,
assim como a quebra do sábado trazia maldição (Is 58.13-14). Logo, a
essência da observância do sábado estava não apenas no descanso, mas,
principalmente, no culto ao Senhor da criação. O sábado, como determinou
o Senhor Deus, era o dia de descanso solene, santa convocação, para que
o povo, livre do seu labor semanal, se reunisse para adorar a Deus (Lv
23.3). No sábado, sem a responsabilidade com o trabalho, o povo deveria
lembrar de como Deus era o responsável pela sua salvação, e pelo seu
sustento. Estes são aspectos relacionados ao sábado, ou dia de descanso
dos judeus. E no cristianismo? Há alguma diferença? Nos evangelhos
vemos o Senhor Jesus enfatizando muito mais o significado espiritual do
sábado, do que a sua observância puramente cerimonial. Conquanto o
Senhor Jesus tenha cumprido a lei (Mt 5.17), ele não hesitou em quebrar
as tradições e costumes dos judeus, praticadas sem discernir a essência da
lei. Jesus estava mais preocupado em mostrar a essência do mandamento,
segundo a qual, o importante é glorificar a Deus, com liberdade para fazer
o bem, ainda que com algum trabalho (Mc 3.1-6; Lc 13.10-17; 14.1-6). Na
sequência do Novo Testamento, vemos os apóstolos, especialmente Paulo,
ensinando uma descontinuidade entre as tradições judaicas e a prática
cristã (Rm 14.5; Cl 2.17). Passagens como estas não deixam a menor
dúvida de que os cristãos não estão mais obrigados a observar o sábado
pela ótica dos judeus. Porém, como princípio estabelecido por Deus, o dia
de descanso, o domingo dos cristãos, que passou a ser chamado “dia do
Senhor”, deve ser reservado para adoração a Deus, em plena confiança de
que ele é o nosso provedor, sustentador, libertador e salvador (At 20.7; 1Co
16.1-2; Ap 1.10). Portanto, santifiquemos o dia do Senhor.
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 113.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2.13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
____________________________________________________________________

HINOS (Novo Cântico)
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!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 112 do Catecismo Maior – O que exige o terceiro mandamento?
Resposta: No terceiro mandamento exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos,
ordenanças, a Palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas
obras e tudo quanto por meio do quê Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente
usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de
fé e um comportamento conveniente, para glória de Deus e para o nosso próprio bem e o de
nosso próximo (Dt 28.58; Ml 1.14; 3.13; Sl 29.2; 76.11; 107,21-22; 1Co 10.31; Fp 1.27)..

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.
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.

Efésios 2.13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue
de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação
que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por
ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam
perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família
de Deus.

HINOS (Novo Cântico)

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!

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.

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.
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: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser

fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo (Jo 7.16-17).

