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!!! A sabedoria de Deus é
imediatamente ligada à sua onisciência. Como Deus conhece
todas as coisas, em sua sabedoria, ele decide corretamente, o que
não ocorre conosco. Nós, os pecadores, somos parciais tanto no
conhecimento como na sabedoria. Além disso, mesmo tendo
conhecimento sobre determinada situação, por causa da nossa
parcialidade, podemos decidir errado, sem sabedoria. Como
nosso Deus é maravilhoso! Todos os seus atos são realizados
com perfeita sabedoria, com base no seu perfeito conhecimento.
Isso significa que podemos confiar plenamente na providência
de Deus para as nossas vidas, de modo que, ainda que não
alcancemos os pensamentos e os caminhos do Senhor (Is 55.89), certamente, todos eles sempre nos conduzirão à vida eterna.
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 05 - Elieudes (98813-0437) e
Jussara (98713-2871); Dia 10 - Samuel (98650-2004); Dia 12
- Edna (98738-7939); Dia 14 - Antônio; Dia 25 - Glaucinha
(3507-1899); Dia 26 - Kaio (99939-9835) Dia 29 - Kallyane
(99689-8260) e Maria Nina (3043-8857). 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 ONISCIÊNCIA DE DEUS
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me
levanto; de longe penetras os meus pensamentos (Sl 139.1-2).

Queridos, a onisciência de Deus é outro de seus atributos que não temos
condição de compreender plenamente, já que está ligada à sua eternidade.
Segundo as Escrituras, Deus está além do tempo, e nada lhe é oculto. Ele
sabe todas as coisas, em todos os tempos, até mesmo os nossos
pensamentos: Sabes quando me assento e quando me levanto; de longe
penetras os meus pensamentos. Por isso, quanto mais conhecemos o nosso
Deus, considerando a sua onisciência e a nossa limitação no conhecimento
daquilo que ele nos revelou, compreendemos o quanto precisamos da sua
graça, conscientes de que o Senhor conhece os pensamentos do homem,
que são pensamentos vãos (Sl 94.11). Afinal, somos limitados, parciais no
conhecimento de Deus até mesmo para admirar a sua onisciência que
abrange todas as coisas no passado, presente e futuro. Como imaginar um
Deus infinito em conhecimento, se somos limitados no tempo e no espaço?
Só mesmo pela fé; só mesmo pela graça; só mesmo a ação de Deus em
nossas vidas para nos levar a conceber, conhecer e adorar um Deus que
perscruta as profundezas do nosso coração (1Sm 16.7). Irmãos queridos,
prestem atenção! Aqueles que, pela graça, recebem a revelação de Deus,
não podem deixar de adorá-lo, reconhecendo humildemente o quanto
precisam da mesma graça que os leva a admirar a sua onisciência: Tal
conhecimento é maravilhoso demais para mim; sobremodo elevado, não
posso atingir (Sl 139.6). O conhecimento da onisciência de Deus deve
causar admiração e adoração nos crentes fieis, ao mesmo tempo em que
deve causar temor naqueles que procuram esconder seus pecados de Deus.
Quando conhecemos a onisciência de Deus, precisamos lembrar que
estamos sempre sob o seu olhar, e sempre carentes da sua graça: Diante de
ti puseste as nossas iniquidades e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados
ocultos (Sl 90.8). Para além disso, em sua onisciência, Deus conhece não
apenas as nossas ações e pensamentos do passado, presente e futuro, mas
também as possibilidades, ou aquilo que teria acontecido em função das
nossas ações de obediência ou desobediência à sua palavra. O caso
envolvendo Davi é bem ilustrativo (1Sam 23.10-14). Davi não duvidou da
palavra de Deus, e agiu para se livrar da traição dos habitantes de Queila,
que o entregariam nas mãos de Saul. O Senhor Jesus nos dá outra
demonstração da onisciência de Deus e da sua soberania sobre as
possibilidades (Mt 11.21-24). Quando o Senhor Jesus afirma que, se em
Tido, Sidom e Sodoma tivessem sido feitos os milagres presenciados em
Corazim, Betsaida e Cafanaum, aquelas cidades impenitentes teriam se
arrependido. Que coisa tremenda! Como é bom saber que temos um Deus
onisciente, que cuida dos nossos caminhos . 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 95.1-3(Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 16.1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 61 NC – Ações de Graças.
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 graça, vitoriemo-lo com salmos.
3 – Porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses.

HINOS LITÚRGICOS
HINO 52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!
Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

___________________________________________________________
Salmos 16.1-11 (Leitura alternada)
1 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.
2 - Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente.
3 - Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
4 - Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses; não oferecerei as suas
libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
5 - O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
6 - Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança.
7 - Bendigo o Senhor, que me aconselha; pois até durante a noite o meu coração me ensina.
8 - O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não serei abalado.
9 - Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará seguro.
10 - Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.
11 - Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra,
delícias perpetuamente.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 191 do Catecismo Maior – O que pedimos na segunda petição?
Resposta: Na segunda petição, que é: “Venha o teu reino” – reconhecendo que nós e todos os
homens estamos, por natureza, sob o domínio do pecado e de Satanás –, pedimos que o domínio
do mal seja destruído, o evangelho seja pregado por todo o mundo; que as ordenanças de
Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conversão daqueles que estão
ainda nos seus pecados, e para edificação dos que já estão convertidos; que Cristo reino em
nossos corações aqui e na eternidade (Mt 6.10; Mt 9.38; At 26.18; 2Ts 2.16-17; Ap 22.20).

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.

HINOS LITÚRGUCOS
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

61 NC – AÇÕES DE GRAÇAS
Graças dou por esta vida,
Pelo bem que revelou,
Graças dou pelo futuro
E por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas,
Pelo amor, pela aflição,
Pelas graças reveladas,
Graças dou pelo perdão.
Graças pelo azul celeste,
E por nuvens que há também,
Pelas rosas do caminho
E os espinhos que elas têm.
Pelas noites desta vida,
Pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida
E a esperança que falhou.
Pela cruz e o sofrimento,
E, afinal, ressurreição,
Pelo amor que é sem medida,
Pela paz no coração;
Pela lágrima vertida
E o consolo que é sem par,
Pelo dom da eterna vida,
Sempre graças hei de dar.
.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e
assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém, que
os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus (Mt 5.19).

