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!!! Deus é infinitamente sábio, e
precisamos considerar a sua revelação nas Escrituras. Para
engrandecer José diante de todo o mundo, primeiro Deus o fez
passar por diversas e terríveis provações. Para que Gideão
ganhasse uma guerra, primeiro Deus o mandou dispensar
dezenas de milhares de soldados, e ficar com apenas trezentos.
Que dizer de Jó e de Paulo? Deus lhes mandou doenças para
santificá-los. Quem conhece a História da Igreja sabe que Deus,
geralmente, a fez crescer por meio da perseguição. Desde os
apóstolos, pela sabedoria de Deus, foram espalhados pela
perseguição, na medida em que a palavra do evangelho da
salvação foi proclamada por todo o mundo. Portanto, diante das
dificuldades, convém considerar a sabedoria de Deus, na medida
da sua revelação nas Escrituras Sagradas. Pense nisso!
ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

SAF- Soc. Aux. Feminina
Jane – 3247-5203 / 99968-6797

Departamento Infantil
Elieudes Gomes – 98813-0437

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

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).

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.

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.

19:30h - Curso Básico
de Teologia.

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.

EXPEDIENTE
PASTORAL

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

Nosso endereço

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

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.

SEXTA

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 SABEDORIA DE DEUS
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de
Deus! (Rm 11.33).

Queridos, como já vimos sobre a incompreensibilidade de Deus, não deve
haver dificuldade em perceber que não podemos alcançar a plenitude da
sabedoria de Deus. Entretanto, podemos contemplá-la, a partir da criação,
nos limites da revelação que Deus nos dá. Quem, senão Deus, poderia
elaborar e criar um mundo tão perfeito? Podemos contemplar a sabedoria
de Deus em organizar e ordenar tudo no seu próprio lugar e esfera. Como
não admirar a ordem cíclica perfeita, tal como dia e noite, estações do ano,
limite para as ondas do mar, ainda que em nível mais alto do que a terra?
Que coisa maravilhosa! De igual modo, podemos ver a sabedoria de Deus,
mesmo em nossa estrutura social corrompida pelo pecado. Não há dúvida
de que precisamos uns dos outros. Os pobres precisam do dinheiro dos
ricos, assim como estes precisam do trabalho dos pobres. Deus, na sua
sabedoria, faz que um dependa do outro, que uma pessoa seja útil para
outra, preservando, mesmo no mundo corrompido, o amor mútuo em
alguma medida. Porém, se na obra da criação já podemos admirar a
sabedoria de Deus, a obra da redenção nos deixa maravilhados. Sem
dúvida, o plano da redenção é a obra-prima da sabedoria de Deus. É na
obra da redenção que podemos ver, maravilhados, a conjunção da justiça
de Deus com o pecado do homem. Não é sem razão que o apóstolo Paulo
bradou: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do
conhecimento de Deus! (Rm 11.33). Afinal, o homem, a obra prima da
criação caiu em pecado e precisa ser morto, já que o salário do pecado é a
morte (Gn 2.16; Rm, 6.23). Porém, a misericórdia de Deus se apresenta em
um plano para a redenção da criação caída, para a salvação do homem, sem
deixar que a justiça de Deus seja maculada. Como fazer isso, se o homem
ofendeu a santidade de Deus, e uma vez caído em pecado não pode
satisfazer a justiça de Deus? Eis o plano único: O próprio Deus, na pessoa
do Filho, assumiu a forma de homem, e sofreu a penalidade imposta pela
justiça de Deus, mas aplicada por homens pecadores. Assim, Jesus, o Deus
Filho encarnado, foi crucificado por homens perversos, segundo o desígnio
de Deus. Somente assim, a justiça de Deus foi satisfeita, e o homem
pecador, salvo. Percebem, irmãos, porque o brado do apóstolo Paulo?
Precisamos fazer coro com ele: Ó profundidade da riqueza da sabedoria de
Deus! Somente Deus, em sua sabedoria, poderia fazer a conjunção da sua
justiça com o pecado do homem, na harmonia perfeita da sua justiça com
a sua misericórdia. Que sabedoria o fato de Cristo ter sido feito pecado,
sem conhecer pecado algum, de modo que Deus pudesse nele condenar o
pecado e salvar o pecador. De fato, loucura para os que se perdem, poder
de Deus para os salvos. Sabedoria de Deus! 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 134.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas Divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 4.1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 79 NC – Glória ao Salvador.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
___________________________________________________________________________
Salmos 4.1-8 (Leitura Alternada)
1 - Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça; na angústia, me tens aliviado; tem
misericórdia de mim e ouve a minha oração.
2 - Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis
a mentira?
3 - Sabei, porém, que o SENHOR distingue para si o piedoso; o SENHOR me ouve quando eu
clamo por ele.
4 - Irai-vos e não pequeis; consultai no travesseiro o coração e sossegai.
5 - Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no SENHOR.
6 - Há muitos que dizem: Quem nos dará a conhecer o bem? SENHOR, levanta sobre nós a luz
do teu rosto.
7 - Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal
e de vinho.
8 - Em paz me deito e logo pego no sono, porque, SENHOR, só tu me fazes repousar seguro.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 190 do Catecismo Maior – O que pedimos na primeira petição?
Resposta: Na primeira petição, que é: “Santificado seja o teu nome” – reconhecendo a inteira
e indisposição que há em nós, de honrar a Deus como é devido –, pedimos que ele, pela sua
graça, nos habilite e nos incline a conhecê-lo, confessá-lo, estimá-lo e glorificá-lo (Mt 6.9; Sl
19.14; 51.15; 67.1-4; 72.19; 83.18; 2Co 2.14; 2Ts 3.1).

HINOS LITÚRGICOS
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.

HINOS LITÚRGUCOS
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!

79 NC - GLÓRIA AO SALVADOR
Chegado à cruz do bom Salvador,
Prostrado aos pés do meu Redentor,
Ele atendeu logo ao meu clamor;
Glória ao Salvador!
Glória ao Salvador!
Glória ao Salvador!
Eu sei que Cristo já me salvou;
Glória ao Salvador!
Que maravilha, Jesus me amou!
Tudo de graça me perdoou!
Dos meus grilhões ele me livrou!
Glória ao Salvador!

Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende,
do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento (Lc 15.7).

