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
Vilta – 3225-8820 // 98767-1813

Departamento Infantil
Elieudes Gomes–98813-0437

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Não podemos condescender com
a mentira, nem com a meia-verdade, mesmo que isto seja
perfeitamente aceitável e até recomendável em nossa era pósmoderna. Precisamos lembrar que quando mentimos, ou
aceitamos a mentira como verdade, estamos demonstrando
lealdade ao pai da mentida, que é Satanás (Jo 8.44). Logo, sem
nenhuma dúvida, os que assim agem, haverão de cair sob a
pesada mão de Deus. À luz desse conhecimento, resta-nos fazer
o que o nosso Senhor e Salvador nos manda, seguindo o seu
exemplo, falando sempre a verdade. Ainda que isso possa causar
tribulações, devemos amar a verdade, falar a verdade, e
confessá-la francamente, lembrando que Jesus é a verdade.
Portanto, andando na verdade, sempre haveremos de ser livres
do engano das línguas mentirosas. Pensem nisso!
CUIDANDO DA NOSSA CASA – Este mês terminamos de
pagar as despesas com a reforma que fizemos. Como os irmãos
sabem, colocamos cerâmica na entrada da casa, nos corredores
e no quarto das crianças. Também recuperamos o armário de aço
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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.

e restauramos a pintura das cadeiras do templo, bem como da
estrutura metálica da cobertura. Até o final do ano, pretendemos
fazer manutenção na pintura da casa e do salão de cultos.

Escola de Artes
Glaucinha - 3245-1643
Selma – 98792-4150
========================

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

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).

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.

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.

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

QUINTA
15:00h -Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
ANIVERSARIANTES – Dia 11 – Luiz Cláudio; Dia 17 –
Bruno Castro (98766-4855); Dia 18 – Jackson Macena (988432701; Dia 19 – Ester Diniz (3245-1843). Deus abençoe os seus
santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália e
Mazinho, Antônio, 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!

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 CUIDADOS COM A LÍNGUA
Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos
de receber maior juízo (Tg 3.1).

Queridos, quase todo o capítulo três da carta de Tiago é destinado a nos
alertar sobre os perigos do mau uso da língua, e convém lembrar aqui o
nono mandamento, que nos proíbe dar falso testemunho contra o próximo,
caracterizando a fofoca. Porém, quando pensamos em um fofoqueiro, já
temos como padrão definido aquela pessoa que sempre está falando mal de
outra, com a clara intenção de prejudicá-la, mostrar-se bem informada, e
parecer bem aos olhos de quem recebe a informação. O fofoqueiro sempre
quer parecer o herói, enquanto aqueles de quem ele fala, são os bandidos.
Acontece que a coisa não é tão simples assim. Ou seja, as advertências de
Tiago não tratam especificamente de fofoqueiros “profissionais”. Como
podemos observar logo no primeiro versículo, está em foco todo aquele
que fala e ensina o que não sabe, especialmente no âmbito da Igreja.
Lembramos que as cartas têm a finalidade de disciplinar e discipular a
Igreja. Portanto, precisamos ter sabedoria para discernir entre uma fofoca
maledicente, e uma palavra de alerta sobre o perigo dos falsos pastores com
suas mensagens humanistas, naturalmente recebidas com simpatia, uma
vez que frequentemente tratam de bênçãos à disposição de pecadores, para
que estes sintam-se confortáveis na situação de pecado em que se
encontram. Prestem atenção, irmãos! Sabemos que alguns não gostam
quando alertamos sobre os falsos pastores e falsas igrejas, “achando” que
isso é falta de ética, especialmente quando citamos nomes. Pois bem,
lembramos que o seu “achismo” é algo subjetivo, cultural e mutável, ao
passo que a palavra de Deus é objetiva e eterna. Logo, não há que se
discutir sobre quem tem prioridade absoluta. Quando estudamos as
Escrituras, vemos claramente o Senhor Deus conduzindo o seu povo eleito,
mostrando-lhe o perigo iminente de destruição em caso de abandono da
sua lei. Para isso, usou todos os profetas para alertar o povo, denunciando
o seu pecado (Jr 23.10-22; Ez 13.1-16; Mq 3.5-12). Como parece óbvio
nestas situações, nem de longe podemos imaginar alguém acusando os
profetas de fofoqueiros ou de estarem agindo com falta de ética ao apontar
aqueles que conduziam o povo ao pecado, inclusive seus príncipes, reis e
sacerdotes corruptos. A mesma atitude vemos no Senhor Jesus e nos seus
apóstolos, quando corajosamente citam alguns nomes dos que corrompiam
as igrejas (Mt 7.15; 16.6; Fp 3.2; 1Tm 1.20; 2Tm 2.17; 3Jo 9). Portanto,
precisamos saber discernir entre um falso testemunho ou fofoca condenada
no nono mandamento, e um alerta de Deus sobre falsos pastores, com seus
ensinos travestidos de evangelho. Por isso, precisamos tanto estudar,
conhecer e praticar a Palavra de Deus. 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 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 37 NC – O Santo Nome.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2.1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 17 NC – Deus Seja Louvado.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 164 NC – Nome Precioso.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 – Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre.
_______________________________________________________________________
Efésios 2:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
2 - nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade
do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência;
3 - entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como
também os demais.
4 - Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
5 - e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela graça
sois salvos,
6 - e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus;
7 - para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para
conosco, em Cristo Jesus.
8 - Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
9 - não de obras, para que ninguém se glorie.
10 - Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nelas.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 143 do Catecismo Maior – Qual é o nono mandamento?
Resposta: O sétimo mandamento é: Não dirás falso testemunho contra ao teu próximo (Êx
20.16).

HINOS (Novo Cântico)
37 NC – O SANTO NOME
Jesus, teu Nome é santo,
Amável teu querer.
Louvor supremo e puro amor
Queremos te render!
Poder e honra e glória a ti
Nós vimos tributar,
E com sincera devoção,
Teu culto celebrar!
Jesus, teu Nome é santo,
Merece o nosso amor!
És nosso Deus, que estás nos céus,
E nosso protetor.
Incomparável és, Senhor,
Em tua compaixão;
Quiseste, para o mal vencer,
Fazer-te nosso irmão!
Jesus, teu Nome é santo,
Venceste sobre a cruz!
O teu sofrer, o teu penar,
À vida nos conduz.
Glorificado estás nos céus,
Atento à adoração
Que vimos nós, fiéis, prestar
Com grato coração! Amém.

HINOS (Novo Cântico)
Seja louvado o Deus supremo,
Deus revelado em Israel.
Louvor perene só Deus merece!
Cantai, não cesse o seu louvor!
De todos seja sempre exaltado,
E cante a Igreja com terno amor.

164 NC – NOME PRECIOSO

Santo nome, incomparável,
Tem Jesus, o amado teu!
Rei dos reis, Senhor eterno,
Deus na terra, Deus nos céus.
Nome bom, doce à fé,
A esperança do porvir.
Nome bom, doce à fé,
A esperança do porvir.

Leva tu contigo o Nome
De Jesus, o Salvador!
Este Nome dá conforto
Hoje, sempre e onde for.
Este Nome leva sempre
Para bem te defender!
Ele é arma ao teu alcance,
Quando o mal te aparecer.

17 NC – DEUS SEJA LOUVADO
Seja louvado o Deus supremo,
Deus revelado em Israel!
Onipotente, prodígios obra,
Sempre clemente, sempre fiel.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim

como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço
(Jo 15.10).

