LIDERANÇA

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

Antônio Moreira
Bruno Castro – 98860-8701
Uinajá Polari – 98886-6785

VOCÊ PRECISA SABER!!! Às vezes nos sentimos fracos,
sem força para lutar contra algum pecado que, se por um lado
lutamos contra ele, por outro, o acalentamos em nossos
corações. Isso é terrível! Sentimos vergonha da nossa fraqueza.
Perdemos batalhas, uma após outra. Por que isso? Será que
estamos confiando na nossa própria força? Será que estamos
confiando no nosso sacrifício, jejum e oração, como obras de
justiça? Será que, na verdade, agindo como se fôssemos
suficientes, não estamos abrindo mão do poder de Deus? Sem
nenhuma dúvida, somente no poder do nosso Deus onipotente
podemos vencer a nossa corrupção, o nosso pecado que é grande
demais para nós. Portanto, no temor do Senhor, confiando no
seu poder, clamemos para que nos ajude a vencer o pecado,
enquanto lutamos com todas as nossas forças, lembrando que a
nossa vitória honra e glorifica o nome de Deus. Pense nisso!

SAF- Soc. Aux. Feminina

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

Jane – 3247-5203 / 99968-6797

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

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

Departamento Infantil
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

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).

MANUTENÇÃO DA NOSSA CASA – Como este ano não
houve período de estiagem entre verão/outono/inverno,
aguardaremos o fim do inverno para os trabalhos de manutenção
da nossa casa. Na ocasião solicitaremos aos irmãos o valor que
ainda falta para a obra.
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.

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

A ONIPOTÊNCIA DE DEUS
Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada; e segundo a sua
vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra; não há
quem lhe possa deter a mão, nem dizer: Que fazes? (Dn 4.35).

Queridos, o nosso Deus é chamado de El-Shaddai em Gênesis 17.1, o Deus
todo-poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas possíveis. Às vezes
ouvimos as pessoas dizerem que Deus é o Deus do impossível. Elas estão
erradas na sua afirmação. Na verdade, Deus é Deus do possível, já que para
Deus não há coisa demasiadamente difícil, como ele disse a Sara (Gn
18.14). É claro que há coisas impossíveis para Deus. Por exemplo, Deus
não pode pecar, nem fazer algo contra a sua própria natureza. Portanto, a
onipotência de Deus consiste em que ele pode fazer tudo que é possível, de
acordo com a sua vontade, autoridade e poder. Isso deve nos lembrar que
toda a criação está sob o poder de Deus. Logo, realmente, não há quem lhe
possa deter a mão, nem dizer: Que fazes? Nosso Deus é soberano sobre sua
criação, e não deve explicação de seus procedimentos. Através do profeta

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.

Isaías, Deus disse: Farei toda a minha vontade (Is 46.10). Porém, pela sua
graça, ele nos dá a conhecer a sua vontade e o seu poder, exatamente para
que o temamos como o nosso Deus onipotente (Jr 5.22). Afinal, como bem
sabia o salmista, Deus é o juiz; a um abate, a outro exalta (Sl 75.7). Irmãos
queridos, não podemos esquecer por um momento sequer o infinito poder
do nosso Deus. Tanto na dimensão secular quanto na dimensão da
eternidade, Deus tem a salvação e a condenação em suas mãos. Nosso Deus
onipotente tem a chave da justiça para prender quem desejar na prisão do
inferno (Mt 10.21; Ap 1.18), assim como tem a chave da misericórdia em
sua mão para abrir a porta dos céus para quem ele desejar (Mt 11.27; Jo
14.6; Ap 2.7; 22.14). Prestem atenção, irmãos! Quando conhecemos o
poder de Deus para nos salvar, passamos a admirá-lo ainda mais. Senão
vejamos! Na criação, Deus usou o seu poder, e tudo o que foi feito se fez
pela sua palavra (Gn 1-2). Que coisa maravilhosa, o poder de Deus na
criação! Porém, lembramos um detalhe: nada havia na obra da criação que
fizesse oposição a Deus. Pois bem, na obra da redenção, na salvação dos
seus eleitos, Deus encontra oposição não apenas de Satanás, como também
o coração do pecador se opõe a Deus. Por isso, costumamos dizer que a
obra mais poderosa de Deus é a conversão de um pecador. Até os anjos se
rejubilam diante de Deus por cada pecador que se arrepende (Lc 15.10).
Que coisa tremendamente maravilhosa, o poder de Deus na salvação! Que
segurança temos no nosso Deus! Até mesmo quando as circunstâncias
seculares nos abatem, basta lembrar que, quando tememos e confiamos no
nosso Deus onipotente, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza (2Co
12.9). Basta lembrar que, se Deus é por nós, ninguém será contra nós (Rm
8.31. 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 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96.1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A Certeza do Crente.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
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.
___________________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 192 do Catecismo Maior – O que pedimos na terceira petição?
Resposta: Na segunda petição, que é: “Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu”,
pedimos que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós toda a cegueira, fraqueza, indisposição e
perversidade do coração, e pela sua graça nos faça capazes e prontos para conhecer, fazer e
submeter-nos à sua vontade em tudo, com humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo,
sinceridade e constância, como os anjos fazem no céu (Mt 6.10; Ef 1.17-18; 2.2-3; 3.16).

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.

Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

Salmos 96.1-13 (Leitura Alternada)
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 - Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga
os povos com equidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os
povos, consoante a sua fidelidade.

HINOS LITÚRGUCOS

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

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

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele
que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele (Jo 14:21).

