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!!! Há alguns dias, em conversa com
um turco que está no Brasil há pouco tempo, ele manifestou o
seu total espanto com o fato de os filhos não obedecerem aos
pais em nosso país. Isso é perfeitamente compreensível quando
sabemos, pela Bíblia, que um filho desobediente aos pais
deveria ser morto apedrejado, e os turcos fazem parte dessa
cultura oriental. Sobre a severidade da punição da lei, Calvino
comentou o seguinte: A própria natureza deveria de certo modo
nos ensinar isso. Aqueles que violam de maneira abusiva ou
teimosamente a autoridade dos pais são monstros, e não
homens. Portanto, o Senhor ordena que todos os desobedientes
a seus pais sejam mortos. Isso porque, já que eles não
reconhecem os esforços dos pais, não são dignos dos seus
benefícios. Obediência é ordem de Deus, e a desobediência,
desde Adão, sempre será punida com a morte. Pense 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, Bruno e Vivi, Edna, Ester e David,
Fábio, Vilta e Dora, Kallyane, Milena, Nina, Selma, 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.

PAIS E FILHOS OBEDIENTES
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os [ensinai-os] na
disciplina e na admoestação do Senhor (Ef 6.4).

Queridos, todos nós temos plena consciência de que vivemos uma crise
aguda de desobediência quase generalizada, um desrespeito às leis e às
autoridades, e que esse mal começa na família. Pais desobedientes, formam
filhos desobedientes, que formam filhos mais desobedientes ainda, numa
deformação progressiva de caráter. O Velho Testamento nos mostra essa
realidade na história de Israel. Pela falta de ensino, o povo ia se afastando
da lei de Deus. Os sacerdotes não ensinavam os pais, que não ensinavam
os filhos, que não ensinavam os seus filhos, assim por diante, até o total
abandono de Deus, pelo desconhecimento da sua lei. Assim, todo o restante
da terrível desgraça que Israel experimentou ao longo da sua história, e que
não é outra senão a mesma desgraça que vivemos em nossos dias, decorre
da desestruturação da família, reponsabilidade indelegável dos pais.
Prestem atenção, irmãos! No Israel do Velho Testamento, a
responsabilidade dos pais na formação dos filhos era de magnitude tal que,
em caso de desobediência contumaz de algum filho perverso, os pais
deviam levá-lo aos anciãos, denunciá-lo publicamente, e os próprios pais
o levavam aos homens da cidade para que ele fosse apedrejado até a morte
(Dt 21.18-21). Isso parece inconcebível, não é? Sabem por quê? Porque,
em nossos dias não vivemos mais no sistema patriarcal. Ocorre que, em
função da radical mudança cultural experimentada principalmente no
Ocidente, pelo desconhecimento e pelo completo abandono da lei de Deus,
passamos para o outro polo. Mudamos do patriarcado para o “filiarcado”.
Agora, os filhos é que mandam nos pais, e estes se veem acuados diante de
leis que os proíbem de disciplinar os filhos. As consequências nefastas são
claras, e estão ficando insuportáveis. Filhos que desonram os pais, jovens
que não respeitam os mais velhos, tornam-se adultos que não têm o menor
temor das autoridades constituídas. Diante de um quadro social tão caótico,
o que fazer, se as próprias leis nos proíbem de disciplinar os nossos filhos?
Ora, se somos crentes verdadeiros, precisamos concluir como Pedro: antes,
importa obedecer a Deus do que aos homens (At 5.29). Obviamente, não
precisamos mais apedrejar um filho desobediente até a morte, embora
continuemos com a obrigação de discipliná-lo, formá-lo de acordo com a
ética cristã, confiando que o Senhor o converterá no tempo oportuno. Em
obediência ao Senhor, devemos ensinar os nossos filhos, começando pela
obrigação de honrar os pais (Ef 6.1-3), o que os levará a conceder honra a
quem a honra é devida: jovens, aos mais velhos (1Pe 5.5); mulheres, aos
seus maridos (Ef 5.22); igreja, aos seus líderes (Hb 17.3); enfim, cidadãos,
às autoridades constituídas por Deus (Rm 13.1s). 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 91.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – Achei um bom amigo.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34.4-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – Encorajamento.
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
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.
_________________________________________________________________________
Salmos 34.4-19 (Leitura Alternada)
4 – Busquei o Senhor e ele me acolheu; livrou-me de todos os meus temores.
5 – Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame.
6 – Clamou este aflito e o senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações.
7 – O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.
8 – Oh! Provai e vede que o Senhor é bom;
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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 123 do Catecismo Maior – Qual é o quinto mandamento?
Resposta: O quinto mandamento é: Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma longa vida
sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá (Êx 20.12).

HINOS (Novo Cântico)
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.

HINOS (Novo Cântico)
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.
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!
Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

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.

209 NC - ENCORAJAMENTO

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

Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás não podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

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

Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na

casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou prepararvos lugar (Jo 14.1-2).

