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!!!
Quando oramos a Deus,
pedindo que seja feita a tua vontade, esta oração deveria ser uma
confissão de que temos plena confiança na sabedoria de Deus,
de que reconhecemos que os seus planos são o melhor para as
nossas vidas, e de que a maneira de ele agir é sempre a maneira
certa. No entanto, o que vemos proliferar mesmo no seio da
Igreja dita evangélica? Maridos ausentes que não lideram as
suas casas, esposas insubmissas em função da omissão dos
maridos, e filhos desobedientes, como consequência natural da
desobediência dos pais. Obviamente, esta não é a vontade de
Deus pela qual pedimos que seja feita. Preste atenção, meu
irmão! A menos que tenhamos fé e morramos para nós mesmos,
o que implica conversão verdadeira, não rejeitaremos a nossa
própria vontade para fazer a vontade de Deus. Logo, não adianta
pedir que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas.
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 e
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 12 – Larissa (99989-8260);
Dia 13 – Emilly (98813-0437); Dia 14 –Raquel (987394636); Dia 22 – Wanda 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!

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.

SEJA FEITA A TUA VONTADE
Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus (Rm 12.2).
Queridos, continuando a exposição sobre a oração ensinada pelo Senhor
Jesus, depois de nos concentrar primeiramente na santificação do Pai, e
desejar que ele reine sobre nós, agora a petição é que seja feita a sua
vontade assim na terra como no céu. Normalmente temos um grande
problema aqui, porque as Escrituras tratam de diferentes vontades de Deus.
Por exemplo, lemos que Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos pode
ser frustrado (Jó 42.1). No Salmo 33.1 lemos que ele falou e tudo se fez;
ele ordenou e tudo passou a existir. Segundo o Salmo 135.6, Tudo quando
aprouve ao Senhor ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os
abismos. Através do profeta Isaías, o Senhor Deus diz: O meu conselho
permanecerá de pé, farei toda a minha vontade (Is 46.10). Não parece
estranho que agora tenhamos que lhe pedir que seja feita sua vontade assim
na terra como no céu? É claro que os versículos acima tratam da vontade
decretiva de Deus, e os seus decretos são eternos. Logo, consumados desde
a eternidade. Ocorre que as Escrituras também nos falam da vontade
permissiva de Deus, aquela vontade que envolve a nossa responsabilidade.
Ninguém tem dúvida de que Deus deseja que façamos a sua vontade, que
sejamos santos como ele é santo (Lv 11.44-45), mas nós não conseguimos
obedecer. Portanto, quando pedimos que seja feita a vontade de Deus assim
na terra como no céu, estamos pedindo que ele nos capacite a obedecê-la,
assim como os anjos do céu a obedecem. Novamente, outro problema pode
ser apontado aqui. Como fazer a vontade Deus, se não a conhecemos, ou
se a conhecemos apenas superficialmente? É comum ouvir pessoas
dizendo que só querem fazer a vontade de Deus, quando claramente estão
indo em direção contrária ao que Deus determina em sua Palavra. Esta é a
maior dificuldade de muitos ditos crentes. É Deus quem determina o que
devemos fazer segundo a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas,
em grande escala, vemos as pessoas determinando que seja confirmado no
céu o que elas desejam aqui na terra. Por isso, quando pedimos a Deus que
seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, nada mais lógico que,
antes, busquemos conhecer a sua vontade. É nessa direção que o apóstolo
Paulo, dando continuidade ao ensino de Jesus, nos manda que nos
transformemos pela renovação da nossa mente, o que implica substituir o
domínio da nossa vontade pecaminosa pela vontade de Deus, segundo a
sua Palavra. Quando lemos detidamente o Salmo 119 temos condição de
entender sobre a renovação de que Paulo está falando. Prestem atenção,
irmãos! Somente conhecendo a vontade de Deus, podemos pedir
honestamente que ela seja feita assim na terra como no céu. 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 145.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – Ao Deus Grandioso.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 16.1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 153 NC – Amparo Divino.
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 145.1-3 (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.
3 - Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.

___________________________________________________________
Salmos 16.1-11 (Leitura alternada)
1 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.

2 - Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente.
3 - Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
4 - Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses; não oferecerei as suas

libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
5 - O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
6 - Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança.
7 - Bendigo o Senhor, que me aconselha; pois até durante a noite o meu coração me ensina.
8 - O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não serei abalado.
9 - Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará seguro.
10 - Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.
11 - Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra,

delícias perpetuamente.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 155 do Catecismo Maior – Como a Palavra se torna eficaz para a salvação?
Resposta: O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da Palavra, um meio
eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores; para lhes tirar toda confiança em si
mesmos e os atrair a Cristo; para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade; para
os fortalecer contra as tentações e corrupções; para os edificar na graça e estabelecer os seus
corações em santidade e conforto mediante a fé para a salvação (Jr 23.28-29; Mt 4.7,10; At
2.37,41; At 17.11-12; Rm 7.17; 2Co 10.4-5; Ef 6.16-17; 2Tm 34.15-17; Hb 4.12).

HINOS (Novo Cântico)
26 NC - AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e Vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor.

HINOS (Novo Cântico)
Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

Teu rosto vendo, nada temerei.
E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, viste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

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!
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: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e

aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele
(Jo 14.21).

