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
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!!! A Bíblia nos afirma que o reino
de Deus é chegado (Mt 12.28). Pois bem, como sabemos, Deus
é o Rei do universo. E quando um rei soberano chega, os seus
inimigos são derrotados, destruídos ou subjugados. Portanto, se
sabemos que o reino é chegado, e somos ordenados a continuar
orando para que venha o reino (Mt 6.10), devemos saber que,
além de estar pedindo pela conversão dos eleitos, também
estamos pedindo que os inimigos de Deus sejam destruídos,
colocados debaixo dos seus pés. Ou seja, todo poder que se
levanta contra o Senhor, desde a simples desobediência, será
destruído. Portanto, sejam demônios, potestades ou pessoas
investidas de poder maligno em oposição ao Cristo de Deus e à
sua Igreja, inclusive os que simplesmente não aceitam o seu
senhorio, todos serão derrotados e humilhados diante de Deus,
e as nossas orações ordenadas por ele fazem parte desse
processo. Considere estas coisas!

Elieudes Gomes–98813-0437

DÍZIMOS E OFERTAS – Lembramos que as nossas
contribuições não devem objetivar o recebimento de mais graça
de Deus. Pelo contrário, devemos contribuir em gratidão, em
fidelidade, de acordo com a graça já recebida de Deus.

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.

VENHA O TEU REINO
Porque o reino de Deus está dentro em vós (Lc 17.21).
Queridos, quando estudamos a oração do Pai Nosso ensinada pelo Senhor
Jesus, logo depois da primeira petição, vemos a segunda como uma
consequência natural. Pelo reconhecimento da glória de Deus, após desejar
e pedir que o seu nome seja santificado, nada mais natural que peçamos a
vinda do seu reino. Percebem, irmãos? Uma vez que santificamos o nome
de Deus pelo reconhecimento da sua paternidade celeste, desejamos o
estabelecimento do seu reino sobre nós, assim como desejamos obedecer
aos seus desígnios para as nossas vidas. Isso quer dizer que desejamos a
sua orientação pela sua Palavra e pelo seu Espírito, de tal maneira que nos
submetamos cada vez mais ao Pai nosso santificado. Ou seja, onde o reino
chegou, nada mais natural que o Rei domine. Por isso, quando recebemos
a salvação e passamos a entender os ensinamentos do Senhor Jesus, é
natural que queiramos viver como ele e para ele. É natural que queiramos
mostrar a nossa nova vida às pessoas, e dizer-lhes que agora fazemos parte
de um novo reino, o reino dos céus. Esse é o papel da Igreja. Essa deve ser
a pregação da Igreja. Porém, mesmo sabendo que o reino de Deus é
chegado e está em nós, devemos continuar clamando pela sua vinda,
exatamente para que, através de nós, todos os pecadores sejam informados
da sua rebelião contra Deus e contra o seu Cristo, enquanto ele mesmo
salva os seus eleitos, a fim de que todos sejam reunidos no reino eterno do
Pai santificado, conforme a primeira petição da oração. Agora prestem
atenção, irmãos! De forma equivocada, vemos igrejas tentando transformar
pessoas más em pessoas boas, simplesmente ensinando-lhes boas
maneiras, sem o temor de Deus, e sem saber as implicações de submeterse ao seu domínio soberano. Jamais devemos esquecer que sem a obra
redentora do Senhor Jesus, sequer será possível a compreensão do seu
ensino, e é isso que acarreta igrejas entupidas de pessoas doutrinariamente
comprometidas e teologicamente desinformadas. Precisamos saber que a
Igreja não é o reino de Deus. Talvez, por ter essa visão equivocada, muitos
tentam fazer da Igreja um império aqui na terra. Quando compreendemos
o ensino do Senhor Jesus, não temos dificuldade em perceber que a Igreja
é agente do reino, exatamente para dar testemunho do reino de Deus.
Portanto, ao invés de orar por crescimento numérico da Igreja, imaginando
que se pode fazer dela um império, devemos orar pelo seu fortalecimento,
no sentido de que o reino de Deus seja disseminado através de nós, reino
que envolve a sua justiça, a sua graça, o seu amor, e, consequentemente,
para os salvos, a submissão à sua Palavra. Afinal, o reino é onde o Rei reina
e governa. E se o reino de Deus está dentro em nós, nada mais natural que
oremos para que, cada vez mais, façamos a sua vontade. Pensem nisso!
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 134.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sublime.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 51.1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 336 NC – Transformação.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
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 134.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
_______________________________________________________________________

HINOS (Novo Cântico)
19 NC - Ó REI SUBLIME
Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!

Minha vida, todo o ser,
Quero lhe consagrar!
Ao seu lado vou viver,
O seu amor cantar.
A mensagem transmitir
Aos que perdidos são!
Venham todos já fruir
A salvação!

Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

Salmos 51.1-10 (Leitura Alternada)
1 – Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a multidão das tuas
misericórdias, apaga as minhas transgressões.
2 – Lava-me completamente das minhas iniquidades, e purifica-me do meu pecado.
3 – Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
4 – Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que
serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
5 – Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe.
6 – Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria.
7 – Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo que a neve.
8 – Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
9 – Esconde o teu rosto dos meus pecados, e paga todas as minhas iniquidades.
10 – Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável.

HINOS (Novo Cântico)

336 NC - TRANSFORMAÇÃO

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.

Eu, perdido pecador,
Longe do meu Jesus
Me encontrava, sem vigor,
A perecer sem luz.
Meu estado Cristo viu,
Dando-me sua mão,
E salvar-me conseguiu
Da perdição.

Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.

Cristo me amou e me livrou!
O seu imenso amor me transformou!
Foi seu poder, o seu querer!
Sim, Cristo, o Salvador, me transformou.

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 154 do Catecismo Maior – Quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos
comunica os benefícios de sua mediação?
Resposta: Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua Igreja os
benefícios de sua mediação, são todas as suas ordenanças, especialmente a Palavra, os
Sacramentos e a Oração; todas essas ordenanças se tornam eficazes aos eleitos em sua
salvação (At 2.42,46; 1Co 1.21; Ef 5.19-29; 6.16-18).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para
sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem
o conhece; vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós (Jo 14.16-17).

