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Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
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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

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Muitas pessoas ditas crentes
falam naturalmente que não vêm à nossa Igreja, ou a outras
igrejas que não funcionam como clubes sociorreligiosos, porque
não gostam do “louvor”, referindo-se à parte musical do que elas
chamam de “culto”. A cada domingo, tais pessoas, mesmo
buscando entretenimento, imaginam estar cumprindo suas
obrigações religiosas. Se não forem à Igreja no domingo,
sentem-se em falta com Deus. Na verdade, estes “cultos” que
agradam ao suposto ofertante, não agradam a Deus (Ez 33.31).
Portanto, que cada um possa oferecer um culto verdadeiro a
Deus, conforme a sua palavra, na direção do Espírito Santo.
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.

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.

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).

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 02 - Zenilda (Rio); Dia 05 Danielle (8739-8249); Dia 13 - Andriel Victor (8713-2871;
Dia 17 - Jane (3247-5203); Dia 19 - Zoraide (3225-1665);
Dia 20 - Viviane (3244-4945); Dia 21 - Márcio (3225-8820)
e Melissa (8650-2004); Dia 23 - Vilta (3225-8820); Dia 30 Matheus (3232-3532). 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!

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.

EM ESPÍRITO E EM VERDADE
Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade (Jo 4.24).

Queridos, quando se estuda o fenômeno religioso, facilmente se chega à
conclusão de que os cultos oferecidos às mais diversas divindades, não
passam de ritos religiosos culturais, inclusive os cultos dos cristãos. Como
podemos ver no texto bíblico, desde Israel, o povo escolhido por Deus, a
quem ele deu uma lei cerimonial e sacerdotes para orientá-los, em pouco
tempo, percebe-se que o culto agradável a Deus foi se transformando em
simples ritos religiosos culturais abomináveis a Deus, como ele mesmo
expressou: Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas
assembleias solenes não tenho prazer. E ainda que me ofereçais
holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, (...).
Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos; porque não ouvirei a melodia
das tuas liras (Am 5.21-23). Pela boca do profeta Isaías, Deus continuou a
denunciar a atitude dos israelitas, que transformaram o seu culto e um
simples rito religioso: Não posso suportar iniquidade associada ao
ajuntamento solene. As vossas luas novas, e as vossas solenidades, a
minha alma as aborrece; já me são pesadas: estou cansado de as sofrer
(Is 1.13-14). Como as Escrituras nos revelam, a Igreja é a continuação de
Israel, é o cumprimento das promessas de Deus a Israel, agora sob o
reinado eterno do filho de Davi, o Messias prometido, o Senhor Jesus. Pois
bem, se desde o tempo de Israel, a lei cerimonial levítica foi mal
interpretada, dando lugar a cultos abomináveis a Deus, não é razoável
imaginar que agora, no tempo da Igreja, sem a doutrina bíblica, sem a
direção do Espírito, Deus aprovará ditos cultos evangélicos transformados
em simples ritos religiosos culturais. Irmãos, Deus é espírito; e importa que
os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade . Que culto temos
prestado ao Senhor? Lembrando que as maiores riquezas do coração são
espirituais, afirmamos que a parte espiritual do culto é a mais preciosa. Não
são os sacrifícios externos, não é o espetáculo do culto, ou um culto
espetacular que agrada a Deus, e sim a pureza de um coração quebrantado
e contrito (Sl 51.17). Ações de graças não se caracterizam, nem se
evidenciam no chamado “louvor”, na apresentação de uma música bem
elaborada, bem executada, embora devamos primar por isso (Sl 33.3), mas
em fazer melodia no coração do Senhor, sob a direção do Espírito (Ef 5.19).
As orações não se caracterizam no palavreado, mas em expressar a vontade
de Deus no estabelecimento do seu reino (Mt 6.10). Enfim, somente uma
adoração espiritual agrada a Deus, que é espírito, e procura adoradores que
o adorem em espírito e em verdade. 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 117.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – Achei um bom Amigo.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.137-152 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A certeza do crente.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 334 NC – A conversão.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS (Novo Cântico)
113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.
Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!

HINOS (Novo Cântico)
Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.
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.

Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Salmos 117.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos.
2 - Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para
sempre. Aleluia!
___________________________________________________________________________
Salmos 119.137-152 (Leitura Alternada)
137 - Justo és, SENHOR, e retos, os teus juízos.
138 - Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade.
139 - O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra.
140 - Puríssima é a tua palavra; por isso, o teu servo a estima.
141 - Pequeno sou e desprezado; contudo, não me esqueço dos teus preceitos.
142 - A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade.
143 - Sobre mim vieram tribulação e angústia; todavia, os teus mandamentos são o meu prazer.
144 - Eterna é a justiça dos teus testemunhos; dá-me a inteligência deles, e viverei.
145 - De todo o coração eu te invoco; ouve-me, SENHOR; observo os teus decretos.
146 - Clamo a ti; salva-me, e guardarei os teus testemunhos.
147 - Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo; na tua palavra, espero confiante.
148 - Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras.
149 - Ouve, SENHOR, a minha voz, segundo a tua bondade; vivifica-me, segundo os teus juízos.
150 - Aproximam-se de mim os que andam após a maldade; eles se afastam da tua lei.
151 - Tu estás perto, SENHOR, e todos os teus mandamentos são verdade.
152 - Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 184 do Catecismo Maior – Como devemos orar?
Resposta: Devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção de
nossa própria indignidade, necessidades e pecados; com corações penitentes, gratos e francos, com
entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humilde submissão
à sua vontade (Sl 33.8; 51.17; 86.1; 144.3; Lc 18.13; Ef 6.18; Fp 4.6; Tg 1.6; Hb 10.22).

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.

334 NC - A CONVERSÃO

Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!

Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.

Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

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.

Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!
Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz
Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.
Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na
casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou prepararvos lugar (Jo. 14.1-2).

