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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
Paulo Martins – 99985-34028

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

SAF- Soc. Aux. Feminina
Vilta – 3225-8820 // 98767-1813

VOCÊ PRECISA SABER!!! Sabedores de que todas as coisas
procedem de Deus, você já reparou no tamanho da nossa
ingratidão? Normalmente, nós reclamamos por todas as coisas
que, segundo os nossos valores, são negativas. Por exemplo,
neste ano que finda tivemos óbitos, e alguns irmãos acometidos
de doenças incuráveis. Como pode a ciência, tão adiantada, não
ter descoberto uma cura para tais doenças? Como pode Deus
permitir isso? Mas, você já reparou que não agradecemos a
Deus, a todo instante, por tantas pessoas sadias ao nosso redor,
tudo pela graça de Deus? Quando muito, fazemos aquela oração,
fruto de uma tradição religiosa, na qual agradecemos pela saúde,
sem considerar a amplitude da graça de Deus envolvida no
simples fato de estarmos vivos, sadios ou não, para louvor da
sua glória. Como tudo vem de Deus, que ele nos conceda graça
para adorá-lo na beleza da sua santidade, evidenciando o nosso
conhecimento e submissão à sua vontade.

Elieudes Gomes–98813-0437

OFERTA ALÇADA – Neste final de ano, mais uma vez temos
a oportunidade de ofertar acima das ofertas mensais, como
gratidão pelas bênçãos recebidas durante o ano que finda. As
ofertas servirão para fazer a manutenção da pintura do prédio.

Escola de Artes

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

Glaucinha - 3245-1643
Selma – 98792-4150

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.
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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

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 04 – Carlos Martins; Dia 10 –
Alberto (8807-4575; Dia 14 – Waldelita (3226-4777); Dia 18
– Gilma (8827-8853); Dia 25 - Daniel (3245-1643, e Uinajá
(8886-6785. 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!

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 NATAL DE JESUS
Lucas 2:1-14.
Queridos, chegamos ao Natal mais uma vez. Como todos os anos, mesmo
em tempos de crise, vemos uma corrida frenética às lojas. As pessoas,
como massa de manobra do marketing, precisam gastar o seu décimo
terceiro. O Natal de Jesus, que é uma festa pagã introduzida no
Cristianismo, não poderia se transformar em outra coisa, senão em um
evento puramente comercial, instrumento do capitalismo mercantilista. Até
o principal personagem da festa, Jesus, foi substituído pelo Papai Noel,
uma criação humana. Quanto à data da festa, 25 de dezembro, esta foi
determinada pelo Imperador Romano Constantino no ano 336 depois de
Cristo, para substituir uma festa pagã em honra ao deus sol (Mercúrio).
Constantino “converteu-se” ao cristianismo, e “cristianizou” todas as festas
pagãs, trazendo para dentro da Igreja toda sorte de idolatrias e superstições
próprias do paganismo. Sobre a verdadeira data do natal de Jesus, isso não
tem nenhuma importância para nós. Se tivesse, estaria escrito na Bíblia. O
que interessa para nós é saber que o natal de Jesus foi realmente um
milagre. “O verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade” (Jo 1.14). É Deus “manifestado na carne” (1Tm 3.16), e este é
um fato histórico incontestável que aconteceu na “plenitude do tempo” de
Deus (Gl 4.4). Sabemos que o tempo e a história pertencem ao Senhor.
Observem que o texto de Lucas, acima, nos revela que César Augusto era
o imperador romano. O Império Romano dominava o mundo, e foi o
imperador César Augusto quem determinou o recenseamento. Essa
providência administrativa fez com que José e Maria fossem se alistar em
Belém, para que Jesus nascesse lá, como predissera o profeta Miquéias
(5.2). Portanto, o Imperador César Augusto, o homem mais poderoso do
mundo, foi um simples instrumento nas mãos de Deus para cumprir os seus
propósitos eternos. Como isso é confortante para nós, saber que Deus está
no controle de todas as coisas, e que todos os poderosos deste mundo estão
sob o seu poder. Como é confortante para nós, saber que o nosso Senhor
decidiu nascer pobre, numa família pobre, numa cidadezinha pobre, e por
meio de sua humilhação, adquiriu para nós um título de glória. Como é
confortante para nós, saber que o nosso Senhor, durante toda a sua vida,
foi pobre por amor de nós, desde o seu nascimento até a sua morte, para
nos salvar, para nos dar o reino dos céus. Quanta diferença do que se prega
hoje. Quanta diferença do Natal do Papai Noel, das compras, do
consumismo capitalista. Aos que sabem o verdadeiro sentido do Natal,
aproveitem as festas para agradecer a Deus por tão grande amor, por tão
grande graça, por tão grande salvação. Afinal, este é o sentido do Natal:
Jesus, o próprio Deus, veio ao mundo para nos salvar. Aleluia!
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 – Lucas 2.14 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 231 NC – O Primeiro Natal.
Leitura Bíblica Alternada – Isaías 9.2-6 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 230 NC – Adoração.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 243 NC – Noite de Paz.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Lucas 2:14 (Leitura Uníssona)
14 – Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer
bem.
_______________________________________________________________________
Isaías 9:2-6 (Leitura Alternada)
2 - O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da
morte, resplandeceu-lhes a luz.
3 - Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste; alegram-se eles diante de ti,
como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos.
4 - Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o
cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas;
5 - porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida
em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo.
6 - Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz;
7 - para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre
o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para
sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 153 do Catecismo Maior – Que exige Deus de nós para que possamos escapar à
sua ira e maldição, em que incorremos pela transgressão da lei?
Resposta: Para escaparmos à ira e maldição de Deus, em que incorremos pela transgressão
da lei, ele exige de nós o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo,
e o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios
de sua mediação (Jo 3.18; At 20.21).

HINOS (Novo Cântico)
231 NC – O PRIMEIRO NATAL
Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal,

A uns pobres pastores ao pé de Belém.
Que nos campos, a guardar seu rebanho, afinal,
Suportavam, da noite, o frio também.
Natal! Natal! Natal! Natal!
É vindo ao mundo o Rei divinal!
De repente, lá no céu, linda estrela surgiu,
E no oriente brilhou com estranho fulgor.
Veio à terra forte luz, que do céu lhe caiu,
Muitas noites, ainda, em fulgente esplendor.
Tal estrela apareceu e os magos guiou
Pela estrada a Belém, rumo certo os conduz.
E chegando ali, por fim, a estrela parou,
Mesmo acima da casa em que estava Jesus.
E os magos, com afã e sublime temor,
Os joelhos dobraram naquele lugar,
Para ofertas liberais, e de raro valor,
Qual incenso, ouro e mirra, ao Menino entregar.

E como eles, vimos nós, com intenso fervor,
Dar louvores sinceros a quem nos amou;
Adorar de coração o Supremo Senhor
Que, morrendo na cruz, nossas almas salvou!

230 – ADORAÇÃO
Oh! Vinde fiéis, triunfantes e alegres,
Sim, vinde a Belém, já movidos de amor!
Nasceu vosso Rei, o Messias prometido,

HINOS (Novo Cântico)
Olhai, admirados, a sua humildade,
Os anjos o louvam com grande fervor!
Pois veio conosco habitar, encarnado,
Por nós, das alturas celestes baixando,
Em forma de servo se fez, por amor!
E em glórias a vida nos dá, sempiterna,
Nos céus adorai-o, vós anjos, em coro,
E todos na terra lhe rendam louvor!
A Deus honra e glória contentes rendamos,

243 NC – NOITE DE PAZ
Noite de paz! Noite de amor!
Tudo dorme em derredor.
Entre os astros que espargem a luz,
Proclamando o menino Jesus,
Brilha a estrela da paz! (bis)
Noite de paz! Noite de amor!
Nas campinas, ao pastor,
Lindos anjos, mandados por Deus,
Anunciam as novas dos céus:
Nasce o bom Salvador! (bis)
Noite de paz! Noite de amor!
Oh! Que belo resplendor
Ilumina o menino Jesus!
No presépio do mundo, eis a luz,
Sol de eterno fulgor! (bis)

Oh! Vinde, adoremos! Oh! Vinde, adoremos!
Oh! Vinde adoremos ao nosso Senhor!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para

que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna (Jo 3.16).

