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

VOCÊ PRECISA SABER!!! Porque Deus é incompreensível,
no decorrer do texto bíblico ele usa muitas expressões humanas
a fim de que possamos compreender a sua revelação. Por
exemplo, Deus diz que “se arrependeu”, apenas para que
entendamos melhor a sua longanimidade. Como Deus é infinito,
eterno, ele não pode se arrepender (Nm 23.19), atitude de quem
está sujeito ao tempo. Também, na sua sabedoria, Deus, que é
espírito invisível (1Tm 1.17), assumiu até mesmo formas
visíveis para transmitir alguma revelação ao seu povo. Ele
assumiu forma de fogo (Êx 3.2-5), de fumaça (Êx 20.18-21), e
também diz ter boca, olhos, braço, mão, órgãos humanos que
não pertencem à sua natureza. Como nosso Deus é gracioso ao
descer ao nosso nível humano, finito, para que possamos
compreender as suas maravilhas. Pense nisso!

Jane – 3247-5203 / 99968-6797

PREBITÉRIO DE JOÃO PESSOA – É com alegria que
recebemos a visita da Comissão Executiva do Presbitério de
João Pessoa. Damos os bem-vindos aos amados irmãos.

Departamento Infantil

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

Elieudes Gomes – 98813-0437

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.

SAF- Soc. Aux. Feminina

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

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

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.

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

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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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.

A INCOMPREENSIBILIDADE DE DEUS
As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus; porém as reveladas
nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre (Dt 29.29).

Queridos, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ainda que
alguns ditos ateus neguem, o conhecimento de Deus, como Paulo afirma,
é algo inato (Rm 1.18-20). Por isso, o homem é um ser religioso, ainda que
alguns neguem, relacionando-se com Deus de diversas maneiras, seja
através da natureza criada, da história da humanidade, e, no caso dos
eleitos, através das Escrituras Sagradas. E mais, esse conhecimento de
Deus, mesmo no caso daqueles que o negam, é fruto da revelação de Deus,
sem a qual ninguém poderia conhecê-lo. Ou seja, sem a revelação de Deus,
jamais o homem poderia ter algum conhecimento sobre ele. Porém, embora
Deus seja conhecido, ele não pode ser compreendido em sua plenitude,
nem mesmo pelos eleitos, uma vez que Deus é eterno, infinito, inalcançável
por seres finitos e limitados como nós. Logo, ainda que Deus nos dê um
conhecimento verdadeiro e confiável de si mesmo nas Escrituras Sagradas,
por causa da nossa limitação humana, não podemos compreender a
natureza interior de Deus; não podemos compreender a sua mente; não
podemos compreender os seus caminhos, como ele mesmo nos diz através
do profeta Isaías: Porque os meus pensamentos não são os vossos
pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor,
porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos (Is 55.8-9). De igual
modo, em sua explosão de louvor e adoração a Deus, o apóstolo Paulo
confessa a incapacidade humana de compreender Deus: Ó profundidade
da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus! Quão
insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos!
Quem compreendeu a mente do Senhor? (Rm 11.3-4). Percebem, irmãos,
como carecemos da graça de Deus até mesmo para adorá-lo na beleza da
sua santidade? Por isso, precisamos buscar um conhecimento cada vez
mais profundo de Deus pelo estudo diligente das Escrituras Sagradas.
Mesmo sabendo que a nossa compreensão de Deus é limitada, confiando
na sua sabedoria, bondade e fidelidade, iluminados pelo Espírito Santo,
precisamos estudar diligentemente a palavra de Deus, buscando conhecer
o seu conteúdo, e compreender a revelação que Deus, pela sua graça, nos
deu nas Escrituras Sagradas. Se não podemos compreender Deus
completamente, também não podemos ficar aquém do que ele mesmo se
revelou a nós de forma maravilhosa. Por esta razão, insisto, não podemos
negligenciar o estudo diligente da Bíblia, a fim de aprender e compreender
mais e mais a revelação do nosso Deus, na medida da graça que ele nos
concede. 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 145.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – Ao Deus Grandioso.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138.1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 153 NC – Amparo Divino.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica (Rev. Rubem Macedo).
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-3 (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.
3 - Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.
______________________________________________________________________
Salmos 138.1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, SENHOR, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei
louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia
e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó SENHOR, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do SENHOR, pois grande é a glória do SENHOR.
6 - O SENHOR é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de
longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus
inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o SENHOR levará a bom termo; a tua misericórdia, ó SENHOR,
dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

HINOS LITÚRGICOS
26 NC - AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e Vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
!

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor!

HINOS LITÚRGUCOS
Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

Teu rosto vendo, nada temerei.
E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, viste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.
Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 189 do Catecismo Maior – O que nos ensina o prefácio da Oração do Senhor?
Resposta: O prefácio da Oração do Senhor, que é: “Pai nosso que estás nos céus”, nos ensina,
quando oramos, a nos aproximarmos de Deus com confiança na sua bondade paterna e no
nosso interesse nele; com reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e
a devida apreensão do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência; bem assim
o orar por outros e com eles (Sl 95.6-7; 123.1; Mt 6.9; Lc 11.13; Rm 8.15).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o
mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria (Jo
16.20).

