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 – 99985-4028

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

SAF- Soc. Aux. Feminina
Jane - 3247-5203 // 99668-6797

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!!! Desde a entrega da lei, Deus
ordena que o amemos de todo o nosso coração (Dt 6.5). Porém,
ao longo do texto bíblico, vemos que o povo de Deus sempre se
rebelou conta ele. Que tristeza! Nós precisamos lutar contra essa
rebeldia, e como não temos força em nós mesmos, precisamos
clamar pela força de Deus. Como ensina Tiago, muito pode, pela
sua eficácia, a súplica do justo (Tg 5.16). Somente fortalecidos
no Senhor e na força do seu poder (Ef 6.10), nós podemos lutar
contra o pecado da rebeldia, e dar prioridade a Deus em nosso
amor, o que se evidencia no amor aos nossos irmãos, e não
apenas em um amor contemplativo. Se afirmamos que Deus é o
nosso Senhor e Salvador, em obediência, devemos nos
concentrar em amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Pense nisso!
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.
OFERTA ESPECIAL – Pela graça de Deus, já temos a metade
do valor (R$ 2.000,00) para os trabalhos de manutenção da casa.
Ainda precisamos de mais R$ 2.000,00, já que a obra foi orçada
em R$ 4.000,00. Lembrando que o serviço 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 25 – Ester
Pretos (98865-3090; 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, Zenilda.
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida
de todos vocês. Voltem sempre!
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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 ATEÍSMO PRÁTICO
No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas
obras, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda
boa obra (Tt 1.16).

Queridos, todos nós conhecemos a posição de um ateu, aquele que nega a
existência de Deus. Segundo as Escrituras, esta é uma posição de absoluta
insensatez: Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se
e praticam abominação; já não há quem faça o bem (Sl 14.1; 53.1). Pois
bem, conquanto os cristãos estejam sempre prontos a condenar os ateus
confessos, não podemos negar que as igrejas ditas evangélicas estejam
cheias de ateus práticos, pessoas que, como se não acreditassem em Deus,
vivem em franca desobediência à sua Palavra, o que não é nenhuma
novidade. Como podemos ver nos versículos acima, tanto no Velho como
no Novo Testamento, o povo de Deus é alertado para essa triste realidade.
Irmãos, até mesmo a Ciência das Religiões afirma que o ateísmo é uma
impossibilidade, já que a religiosidade é intrínseca à natureza humana, ou
seja, o ser humano é religioso inato. Portanto, negar a existência de Deus,
ainda que seja como tentativa de escapar ao seu juízo, é insensatez, pois,
como sabemos pelas Escrituras, ele retribuirá a cada um conforme as suas
obras (Pv 24.12). Logo, tanto o que se diz ateu convicto, como aquele que,
mesmo sendo cristão confesso vive como ateu, precisa considerar esta
palavra do salmista: Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando
o seu dia (Sl 37.13). Prestem atenção, irmãos! Se nem mesmo os ateus
confessos podem arguir inocência pelo desconhecimento de Deus (Rm
1.18-21), logo, não estão livres do seu juízo, que dizer dos ditos
evangélicos que vivem como ateus? Embora esse tipo de ensinamento
tenha sido banido das igrejas, por fidelidade à Palavra, precisamos lembrar
àqueles que confessam que há Deus, mas vivem como se ele não existisse,
desconsiderando a sua Palavra, que eles atraem contra si a ira do pior dos
inimigos, o Senhor do universo: Se eu afiar a minha espada reluzente, e a
minha mão exercer o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários
e retribuirei aos que me odeiam. (Dt 32.41). Portanto, Considerai, pois,
nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem
haver quem vos livre (Sl 50.22). E para que ninguém pense que isto é coisa
do Velho Testamento, leiam Mt 16.27; Rm 2.5-6; Hb 10.26-31. Percebem,
irmãos, a importância de saber que há um Deus verdadeiro, que ele é o
nosso Deus, e que é a mais absoluta insensatez desprezá-lo, colocando-o
contra nós, como fazem os ateus práticos? Afinal, não há nenhum consolo
em saber que há um Deus todo-poderoso, se ele não for o nosso Deus.
Logo, se dele recebemos a vida, também recebemos a lei, e devemos ter
prazer em observá-la. 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 95.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 9 NC – Aleluia ao Deus Triúno.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.121-136 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 103 NC – Crer e Observar.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
___________________________________________________________________________

HINOS (Novo Cântico)
9 NC – ALELUIA AO DEUS TRIÚNO
A ti, ó Deus, altíssimo Senhor,
Eterno Pai, supremo Benfeitor,
Teus filhos vêm, alegres, dar louvor.
Aleluia! Aleluia!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 184 do Catecismo Maior – Pelo que devemos orar?
Resposta: Devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus e o bem-estar da Igreja, o nosso
próprio bem ou de outrem; nada, porém, que seja ilícito (Sl 51.18; 122.6; 125.4; Mt 6.9; 7.11; 1Ts
5.23; 2Ts 3.16; Tg 4.4; 1Jo 5.14).

Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
Da graça a fonte, da verdade a luz,
Por teu amor mostrado sobre a cruz,
Aleluia! Aleluia!
A ti, ó Deus, Espírito de amor,
De nossas almas santificador.
Mestre divino, bom Consolador,
Aleluia! Aleluia!
Ó Deus Triúno, vem-nos conceder
A plenitude do real poder,
E as nossas almas vem, aqui, reger.
Aleluia! Aleluia!

103 NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Salmos 119.121-136 (Leitura Alternada)
121 - Tenho praticado juízo e justiça; não me entregues aos meus opressores.
122 - Sê fiador do teu servo para o bem; não permitas que os soberbos me oprimam.
123 - Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça.
124 - Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos.
125 - Sou teu servo; dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos.
126 - Já é tempo, SENHOR, para intervires, pois a tua lei está sendo violada.
127 - Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado.
128 - Por isso, tenho por, em tudo, retos os teus preceitos todos e aborreço todo caminho de falsidade.
129 - Admiráveis são os teus testemunhos; por isso, a minha alma os observa.
130 - A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples.
131 - Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos.
132 - Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome.
133 - Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma.
134 - Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos.
135 - Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos.
136 - Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei.

HINOS (Novo Cântico)

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.

Grande prova de amor, comunhão no Senhor
Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.

Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.

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).

