LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 /98874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Daniel Ferreira – 98836-2512
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

Departamento Infantil
Elieudes Gomes–98813-0437

Escola de Artes
Glaucinha - 3507-1899
Selma – 98792-4150

VOCÊ PRECISA SABER!!! Quando aprendemos no Catecismo
que pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus, esta
afirmação não nos dá a medida exata da gravidade do nosso pecado.
Somente quando compreendemos que a lei de Deus é a expressão
objetiva da sua vontade, então entendemos que pecar é desonrar a
Deus, no momento em que o desobedecemos. José, ao esquivar-se
da mulher de Potifar, sabia que não podia pecar contra Deus (Gn
39.9). Davi, quando não conseguiu resistir à tentação com BateSeba, teve consciência de que o seu pecado foi contra Deus (Sl
51.4). Ora, se somos filhos de Deus, e se o invocamos como nosso
Pai, devemos nos portar como tais, honrando o seu senhorio sobre
as nossas vidas. Nunca devemos esquecer que, ao desobedecer aos
mandamentos do Pai, violamos o nosso relacionamento com ele,
entristecendo o seu Espírito que em nós habita. Pense nisso, e lute
para manter-se obediente!
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.

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).

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone (83)3224-5226– João Pessoa-PB.
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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.

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.

========================

Nosso endereço

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

EXPEDIENTE
PASTORAL

CURSO DE TEOLOGIA – Após um breve período de férias, as
aulas reiniciaram no dia 18 de janeiro. Alguns irmãos continuam
faltando, sentimos a sua falta, e contamos com o seu retorno. Aos
que podem vir, mas ainda não se decidiram, prestem atenção! Não
negligenciem a oportunidade de estudar a Palavra de Deus, a fim de
ensiná-la aos seus filhos.

SEGUNDA

ANIVERSARIANTES –
Dia 08 – Milena (8650-2004);
Silvinha (3043-8857); Dia 09 – Júnia (8826-3019); Dia 14 –
Hélder (3225-8820); Dia 16 – Lorena (3506-3373); Assíria
(3506.3373); Dia 18 – Maylker (8862-0996); Mirlley (88620980); Dia 19 – Valsângela (8670-0152); Dia 25 – Edivânia
(8837-9180. Deus abençoe os seus santos.

SEXTA

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália e
Mazinho, Antônio, Bruno e Vivi, Edna, Ester e David, Fábio, Vilta
e Dora, Ivone, Kallyane, Nina, Penha e Geni Falcão, 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.

QUINTA
15:00h -Atendimento
no Gabinete.

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.

SALVOS PARA OBEDIÊNCIA
Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para
a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo (1Pe 1.2).

Queridos, este versículo nos mostra a ação completa de Deus na salvação
dos seus eleitos. Aqui encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo
envolvidos na obra da salvação. Éramos pecadores condenados ao inferno,
mas Deus nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo (Ef
1.4; 2Ts 2.13), nos justificou pelo sangue de Jesus (Rm 5.8-9), e nos
regenerou pelo poder do Espírito Santo (Tt 3.5). Porém, a obra maravilhosa
da salvação não acaba aí. Conquanto a Escritura nos afirme que a salvação
é obra soberana e total de Deus, em sua soberania, ele determinou envolver
a responsabilidade dos eleitos na obra da salvação, enquanto ainda estamos
neste mundo. Ou seja, Deus Pai nos elege e nos perdoa os pecados, nos
justifica e nos adota como filhos em Cristo, nos conduz pelo poder do
Espírito, mas exige obediência a Jesus como nosso Senhor. Não éramos
pecadores condenados, desobedientes? Pois bem, uma vez salvos,
obedientes. Isto é obra eterna da Trindade Santa e não pode ser diferente.
Só há duas categorias de pessoas no mundo: as condenadas que estão em
rebelião contra Deus, e as salvas que agora vivem em submissão a ele. Não
há outra opção (Mt 12.30). A mesma fé salvadora que nos leva a perceber
e repudiar o pecado, inclui o arrependimento e nos leva a reconhecer o
senhorio de Cristo, o que implica obediência ao Senhor que nos salvou.
Irmãos queridos, nós sabemos que muitos salvos ainda não têm um
entendimento profundo da vida e da ética cristã, mas uma coisa todos
devem saber: a salvação traz o compromisso de seguir a Jesus e obedecer
os seus mandamentos. Como podemos ver no versículo de Pedro, acima,
não há diferença entre salvação e obediência, já que uma coisa leva à outra
(At 6.7; Rm 1.5; 15.18; 16.26; Hb 5.9). Versículos como estes nos mostram
que a salvação, obrigatoriamente, resulta numa vida de obediência. Ora,
uma vez salvos, como ensina Paulo, somos feitura de Deus, criados em
Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para
que andássemos nelas (Ef 2.10). Observem que as boas obras são de Deus,
e não nossas, o que implica obediência pactual. Quando Pedro fala em
obediência e aspersão do sangue de Cristo, ele está se referindo ao pacto,
à aliança mosaica descrita em Êxodo 24. Naquela ocasião, após ouvir a
leitura da aliança, os israelitas prometeram obedecê-la (v.7), e então
Moisés os aspergiu com o sangue dos animais sacrificados, para selar a
parte deles na aliança (v.8). Pois bem, quando Pedro fala na aspersão do
sangue de Jesus sobre os salvos, ele quer nos trazer à memória a nossa parte
na aliança da salvação, que é exatamente a nossa obediência. Afinal, fomos
salvos para louvor da glória de Deus. Considerem estas coisas!
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3.1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A Ce4rteza do Crente.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 108 NC – Aflição e Paz.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.

HINOS (Novo Cântico)
42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

______________________________________________________________________

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 162 do Catecismo Maior – O que é um sacramento?
Resposta: Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo na sua Igreja, para
significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça, os benefícios da mediação de
Cristo; para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as mais graças, e os obrigar à
obediência; para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros, e para
distingui-los dos que estão fora (Mt 26.26-27; 28.20; At 2.38; Rm 6.4; Gl 3.27).

Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

108 NC - AFLIÇÃO E PAZ
Se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer,
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou!
Sou feliz com Jesus,
Sou Feliz com Jesus, Meu Senhor!

Provérbios 3:1-12 (Leitura Alternada)
1 - Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos;
2 - porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
3 - Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua do
teu coração
4 - e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
5 - Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal;
8 - será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos.
9 - Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
10 - e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
11 - Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
12 - Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.

HINOS (Novo Cântico)

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.

Embora me assalte o cruel Satanás,
E ataque com vis tentações;
Oh! Certo eu estou, apesar de aflições,
Que feliz eu serei com Jesus!
Meu triste pecado, por meu Salvador
Foi pago de um modo cabal!
Valeu-me o Senhor! Oh! Mercê sem igual!
Sou feliz, graças dou a Jesus!
A vinda eu anseio do meu Salvador,
Em breve virá me levar
Ao céu, onde eu vou para sempre morar
Com remidos na luz do Senhor!

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).

