LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
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 / 99968-6797

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Se Deus é imutável em seus
decretos, e se ele já decretou a nossa salvação desde a
eternidade, nada mais temos que fazer a esse respeito? Negativo!
Se Deus decretou os fins, certamente decretou os meios para que
estejamos com ele na Nova Jerusalém, e como parte desses
meios está o nosso esforço pessoal. É por isso que Paulo nos
exorta: Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor;
porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o
realizar, segundo a sua boa vontade (Fp 2.12-13). Portanto,
quando nos esforçamos para desenvolver a nossa salvação,
fazendo uso dos meios decretados por Deus, quais sejam a
palavra, a oração e a comunhão, apenas evidenciamos que, de
fato, a nossa salvação é decreto imutável de Deus. Pense nisso!
PREBITÉRIO DE JOÃO PESSOA – No próximo domingo,
dia 22, estaremos recebendo a visita da Comissão Executiva do
Presbitério de João Pessoa. Estejamos todos aqui para dar os
bem-vindos aos amados irmãos, e ouvir a mensagem do Senhor
trazida pelo Presidente, Rev. Rubem Macedo.

Departamento Infantil
Elieudes Gomes – 98813-0437

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

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO
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.

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.

EXPEDIENTE
PASTORAL

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

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

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 mais da
metade do valor (R$ 2.200,00) para os trabalhos de manutenção
da nossa casa. Ainda precisamos de mais R$ 1.800,00, 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 (98739-8249); Dia 13 - Andriel Victor (98713-2871;
Dia 17 - Jane (3247-5203); Dia 19 - Zoraide (3225-1665); Dia
20 - Viviane (3244-4945); Dia 21 - Márcio (3225-8820) e
Melissa (98650-2004); Dia 23 - Vilta (3225-8820); Dia 30 Matheus (Rio). 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.

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.

A IMUTABILIDADE DE DEUS
Porque eu, o Senhor, não mudo; por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois
consumidos (Ml 3.6).
Queridos, um dos atributos de Deus que nos deixa maravilhados e
confortáveis é a sua imutabilidade. Como Deus é eterno, ele não pode
mudar nem mesmo para melhor, já que ele é perfeito, nem para pior, o que
o tornaria imperfeito, uma impossibilidade absoluta. Deus é imutavelmente
santo, imutavelmente justo e imutavelmente bom. Por isso, como Deus
mesmo declara a Israel, nós, os seus eleitos, ainda que pecadores, não
somos consumidos. Pois bem, embora a imutabilidade seja um atributo de
Deus, não é um dos seus atributos incomunicáveis. Nos seus eleitos, Deus
opera a maravilhosa mudança das trevas para a luz, mudança de magnitude
tal que passamos a viver como se fôssemos uma nova alma no mesmo
corpo. Como Deus prometeu, ele muda o nosso coração de pedra por outro
de carne, tira o nosso espírito de inimizade e coloca o seu espírito, para que
sejamos santificados, obedientes aos seus estatutos e juízos (Ez 11.19-20).
Assim, uma vez transformados pelo poder de Deus, ele comunica a sua
imutabilidade a nós. Pela sua graça, quando Deus nos chama, ele nos
declara justificados pelo sangue de Jesus, nos adota como filhos em Cristo
Jesus, e nos santifica no poder do Espírito Santo. Logo, alicerçados na
imutabilidade de Deus, pela fé, sabemos que também estamos a salvo de
qualquer mudança que nos afaste definitivamente da sua graça, pois ele
afirmou: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei (Hb
13.5). A saúde pode nos abandonar, as riquezas podem nos abandonar, os
amigos podem nos abandonar, mas Deus promete que nunca nos
abandonará. Porque Deus é imutável, sabemos que o seu poder nos
sustentará nos momentos de provações, assim como a sua misericórdia nos
salvará nos momentos de tentações, para que testifiquemos a sua palavra
proferida pela boca do apóstolo Paulo, que diz: Mas vós vos lavastes, mas
fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus
Cristo e no Espírito do nosso Deus (1Co 6.11). Percebem, irmãos, como é
maravilhoso e confortante conhecer e participar da imutabilidade de Deus?
Até mesmo a nossa responsabilidade em testemunhar a salvação graciosa
de Deus, depende da sua soberania imutável. Como ele nos amou, nos
elegeu e nos salvou, agora ele zela pelo nosso amor a ele, o mesmo amor
com que nos amou desde a eternidade, e também zela pela nossa confiança
nele, para que não coloquemos a nossa confiança em mais ninguém, nem
em nós mesmos. É certo que somos salvos, e que nada mudará essa
realidade. Porém, como pecadores ainda em processo de santificação, para
que não sejamos consumidos, não podemos confiar em outro além daquele
que nos salvou e garante a nossa salvação imutável, como e porque ele é
imutável. 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 – Isaías 25.1 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.169-176 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – Morada Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Isaías 25.1 (Leitura Uníssona)
1 - Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito
maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.
______________________________________________________________________
Salmos 119.169-176 (Leitura Alternada)
169 - Chegue a ti, SENHOR, a minha súplica; dá-me entendimento, segundo a tua palavra.
170 - Chegue a minha petição à tua presença; livra-me segundo a tua palavra.
171 - Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos.
172 - A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça.
173 - Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos.
174 - Suspiro, SENHOR, por tua salvação; a tua lei é todo o meu prazer.
175 - Viva a minha alma para louvar-te; ajudem-me os teus juízos.
176 - Ando errante como ovelha desgarrada; procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus
mandamentos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 187 do Catecismo Maior – Como a Oração do Senhor deve ser usada?
Resposta: A oração do Senhor não é somente para direcionamento, como modelo segundo o
qual devemos orar; mas também pode ser usada como uma oração, contanto que seja feita
com entendimento, fé, reverência e outras graças necessárias para o correto cumprimento do
dever da oração (Mt 6.9).
Pergunta nº 188 do Catecismo Maior – De quantas partes consiste a Oração do Senhor?
Resposta: A Oração do Senhor consiste de três partes: prefácio, petições e conclusão.

HINOS LITÚRGICOS
14 NC - LOUVOR

HINOS LITÚRGUCOS
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.

52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO

No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!

Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!

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).

