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
Jane - 3247-5203 // 98867-6606

Departamento Infantil
Elieudes Gomes–98813-0437

Escola de Artes
Glaucinha - 3507-1899
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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! De forma equivocada, vemos
pastores tentando defender a Igreja do Senhor, revoltando-se contra
supostos ataques de governantes ímpios contra nós. Segundo as
Escrituras, todas as coisas estão sujeitas à ordenação de Deus, o que
implica dizer que nada acontece fora da sua providência. Até
mesmo os desígnios de governantes maus contra nós estão sujeitos
ao controle de Deus, e ele pode frustrá-los, e até mesmo virá-los a
nosso favor (Pv 21.1). A segurança dos salvos, conforme o desígnio
de Deus, e não como queremos, é largamente prometida nas
Escrituras (Sl 55.22; 91.1; Is 49.15; 1Pe 5.6-7)). Além disso, somos
ordenados a obedecer às autoridades constituídas por Deus (Rm
13.1-7; Tt 3.1; 1Pe 2.13-14), e a orar por elas (1Tm 2.1-3), para que
vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
Afinal, as decisões dos governantes afetam as nossas vidas.

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.
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.
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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

OFERTA ESPECIAL – Como os irmãos sabem, precisamos
levantar uma oferta no valor total de R$ 7.000,00, para pagar
uma cirurgia de uma irmã, e para fazer os trabalhos de
manutenção da nossa Igreja. Pela graça de Deus, já temos o
valor para a cirurgia, R$ 3.000,00, mas ainda não temos o valor
para os trabalhos de manutenção da casa, R$ 4.000,00, serviço
que deve ser feito antes do inverno. Continuamos aguardando
que cada um contribua, conforme a graça recebida de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Lílian Nóbrega (999480907); Dia 11 – José Fábio (3225-8820); Dia 28 – Desiree
Penélope (3225-1656) e Lucas Matias (98796-3316). 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, Ivone, Kallyane, Nina, Penha e Geni Falcão,
Selma, Valda, Valsângela, 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.

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.

A SOBERANA PROVIDÊNCIA DE DEUS
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo
oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós (1Pe 5.6-7).

Queridos, creio que todos conhecem a velha discussão doutrinária
envolvendo a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e não é
difícil perceber equívocos nos dois partidos. Enquanto uns querem se
eximir de responsabilidade alegando a soberania de Deus sobre os seus
atos, outros imaginam ter livre arbítrio, ser senhores da sua vida e das suas
decisões, eliminando a soberania de Deus. Obviamente estamos falando de
salvação, e para tratar deste assunto, precisamos partir do seguinte ponto:
desde o pecado do nosso pai Adão, o ser humano foi expulso do paraíso,
perdeu a ligação de intimidade com Deus, e a capacidade de discernir e
decidir acertadamente sobre o bem e o mal. Logo, não há que se falar em
livre arbítrio sem incorrer no pecado de orgulho e arrogância. Na verdade,
o pecado deixou o ser humano tão embriagado com uma falsa opinião sobre
si mesmo, sobre a sua capacidade de discernimento e decisão, que nada, a
não ser o próprio Deus, o convencerá da sua cegueira quanto às coisas
espirituais. O que nos ensinam as Escrituras? Que o mundo inteiro já no
maligno (1Jo 5.19), eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os
povos (Is 60.2). Como bem sabia o rei Davi, porque o pecador passou a
viver em trevas, depende da luz de Deus: Tu, Senhor, és a minha lâmpada;
o Senhor derrama luz nas minhas trevas (2Sm 22.29). Logo, como se pode
concluir, quem vive nas trevas e não recebe a luz de Deus, está perdido.
Em vista disso, uma questão pode surgir nos adeptos dos dois partidos: se
todas as coisas em nossas vidas, inclusive a luz que nos tira das trevas,
dependem da soberana providência de Deus, como alguém pode ser
responsabilizado pelos seus atos? Muito bem, como sabemos, Deus nos dá
a vida e a direção para cuidar dela, fornecendo-nos maneiras de preservála. Portanto, salvos ou não, todos nós temos o dever e a responsabilidade
de zelar pela nossa vida. Porém, somente os que recebem a luz de Deus
têm o coração convicto de que todas as coisas estão sujeitas à ordenação
e/ou ao controle de Deus. Os adeptos do livre arbítrio imaginam-se
senhores dos seus planos, desejos e poderes de realização, e por isso todos
serão responsabilizados. Em qualquer caso, somente os salvos saberão
reconhecer a soberana providência de Deus em suas vidas, o que os torna
gratos na prosperidade, pacientes na adversidade, e confiantes na
maravilhosa providência de Deus. Na prosperidade, erguemos as mãos
para os céus agradecendo a bondade de Deus; na adversidade, levantamos
clamor a Deus por saber que ela também vem dele. O conhecimento da
soberana providência de Deus produz nos salvos a humildade, a submissão,
a paciência e a paz de espírito. 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 38 NC – Louvores Sem Fim.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.89-104 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 61 NC – Ações de Graças.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS (Novo Cântico)
38 NC – LOUVORES SEM FIM
Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por seu insigne amor,
Por todos seja sempre louvado o Salvador!
Mil vezes, sim, mil vezes, sim,
Louvores ao Senhor
Que nos amou e nos salvou,
Bendito Salvador!
Eis ao redor do trono do Redentor Jesus,
Milhares de milhares em refulgente luz!
Com reverência adoram o grande Salvador!
E ao bom cordeiro rendem a honra e o louvor.

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.

___________________________________________________________________________

Oh! Vinde agora, todos, também a celebrar
As glórias sempiternas do Redentor sem par!
Com vozes de vitória seu nome proclamai!
Mil vezes mil louvores a Cristo Tributai!

Salmos 119.89-104
89 - Para sempre, ó SENHOR, está firmada a tua palavra no céu.
90 - A tua fidelidade estende-se de geração em geração; fundaste a terra, e ela permanece.
91 - Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje; porque ao teu dispor estão todas as coisas.
92 - Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia.
93 - Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida.
94 -Sou teu; salva-me, pois eu busco os teus preceitos.
95 - Os ímpios me espreitam para perder-me; mas eu atento para os teus testemunhos.
96 - Tenho visto que toda perfeição tem seu limite; mas o teu mandamento é ilimitado.
97 - Quanto amo a tua lei! É a minha meditação, todo o dia!
98 - Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos; porque, aqueles, eu os
tenho sempre comigo.
99 - Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos.
100 - Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos.
101 - De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra.
102 - Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas.
103 - Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais que o mel à minha boca.
104 - Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento; por isso, detesto todo caminho de falsidade.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 182 do Catecismo Maior – Como o Espírito nos ajuda a orar?
Resposta: Não sabendo nós o que havemos de pedir, como convém, o Espírito nos assiste em nossa
fraqueza, habilitando-nos a saber por quem, pelo quê, e como devemos orar; operando e
despertando em nossos corações, (embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na
mesma medida), aquelas apreensões, afetos e graças que são necessários para o bom cumprimento
desse dever (Sl 10.17; 80.18; Zc 12.10; Rm 8.28).

HINOS (Novo Cântico)
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

61 NC – AÇÕES DE GRAÇAS
Graças dou por esta vida,
Pelo bem que revelou,
Graças dou pelo futuro
E por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas,
Pelo amor, pela aflição,
Pelas graças reveladas,
Graças dou pelo perdão.

Graças pelo azul celeste,
E por nuvens que há também,
Pelas rosas do caminho
63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS
E os espinhos que elas têm.
Se da vida as vagas procelosas são,
Pelas noites desta vida,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Pela estrela que brilhou,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, Pela prece respondida
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
E a esperança que falhou.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

Pela cruz e o sofrimento,
E, afinal, ressurreição,
Pelo amor que é sem medida,
Pela paz no coração;
Pela lágrima vertida
E o consolo que é sem par,
Pelo dom da eterna vida,
Sempre graças hei de dar.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim,
assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas”
(Jo. 10:14-15).

