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

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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Deus fez o homem à sua imagem
e semelhança, mas o pecado corrompeu essa imagem em nós.
Pois bem, quando somos convertidos, Deus inicia o processo de
revitalização da sua imagem em nós, na medida em que
crescemos no conhecimento da sua vontade revelada nas
Escrituras Sagradas (2Pe 1.3-11). Ou seja, a nossa santidade
consiste em nossa adequação para com a natureza santa de Deus,
conforme ele nos ordena, uma vez que, como Deus é o padrão
de santidade, a sua vontade é a regra de santidade. Portanto, os
salvos, no momento em que passam a participar cada vez mais
efetivamente da imagem de Deus em santificação, apresentam
naturalmente a imagem de humildade e obediência de Jesus
Cristo, valorizando mais as coisas lá do alto do que as coisas
terrenas (Cl 3.2), tendo em vista a glória de Deus. Pense nisso!
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.
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.
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.
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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 SANTIDADE DE DEUS
Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua
glória (Is 6.3).

Queridos, de todos os atributos de Deus, a sua santidade é o que podemos
chamar de a joia mais preciosa da sua coroa, uma vez que ela está presente
em todos os outros atributos. Desde Moisés, a santidade de Deus já era
referida lustrando, fortalecendo outros atributos: Ó Senhor, quem é como
tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em
feitos gloriosos, que operas maravilhas? (Êx 15.11). Jó, mesmo em seu
sofrimento, afirma que nunca deixou de considerar a santidade de Deus:
Porque não tenho negado as palavras do Santo (Jó 6.10). O salmista, em
sua temente adoração ao Deus santo, assim o louva: Santo e tremendo é o
teu nome (Sl 111.9). Irmãos, precisamos considerar a santidade de Deus,
ou nosso relacionamento com ele é apenas imaginário, ritualístico,
religioso, sem nenhuma consistência. Deus é santo em sua natureza, e é por
isso que, como afirma o escritor aos Hebreus, sem santidade ninguém verá
a Deus (Hb 12.14). Deus é a origem e o padrão de santidade, e nessa
direção nos ordena que sejamos santos como ele é santo (Lv 11.44-45).
Esta é a vontade de Deus para os seus eleitos, e a sua vontade está revelada
na sua Palavra, que também é santa, como sabia e confessava o salmista:
Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima (Sl 119.140). O
Senhor Jesus orou ao Pai para que santificasse os seus discípulos na palavra
(Jo 17.17). Os irmãos percebem a loucura de desconsiderar a palavra
objetiva de Deus por causa de nossos “achismos” subjetivos? Percebem
como precisamos ter reverência ao nos dirigir ao Deus santo? Percebem a
insensatez daqueles que se dirigem a Deus como se ele fosse nosso igual?
Percebem como uma inclinação tão arrogante ofende a santidade de Deus?
Os pecados do orgulho, arrogância, soberba, que são da mesma essência,
ferem a santidade de Deus, uma vez que fazem tudo para contrariar a sua
vontade. Por isso, Deus odeia não apenas o pecado, mas o pecador que o
pratica: Os arrogantes não permanecerão à tua vista; aborreces (= odeias)
a todos que praticam iniquidade (Sl 5.5). Atenção, irmãos! É comum se
ouvir, inclusive de pastores, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador.
Como lemos no versículo anterior, isso é falso. O amor especial de Deus,
o amor salvífico de que a Bíblia trata, é dirigido apenas aos pecadores
eleitos, aqueles pelos quais Jesus veio morrer na cruz para salvar, nenhum
a mais. São estes que o Senhor Jesus chama de seus irmãos, seus amigos
(Mt 12.48-50; Jo 15.14), e Deus Pai os ama em Cristo, e não por qualquer
mérito dos pecadores. Quem disse que Jesus era amigo de pecadores foram
os fariseus, tentando denegrir a sua imagem (Mt 11.19). O Deus Santo não
pode ser amigo de pecadores. Portanto, esforcemo-nos para nos adequar à
santidade de Deus, conforme a sua santa palavra. 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 95.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 5.1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 198 NC – Salvação Graciosa.
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 graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

Salmos 5.1-12 (Leitura Alternada)
1 - Dá ouvidos, SENHOR, às minhas palavras e acode ao meu gemido.
2 - Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro.
3 - De manhã, SENHOR, ouves a minha voz; de manhã te apresento a minha oração e fico esperando.
4 - Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal.
5 - Os arrogantes não permanecerão à tua vista; aborreces a todos os que praticam a iniquidade.
6 - Tu destróis os que proferem mentira; o SENHOR abomina ao sanguinário e ao fraudulento;
7 - porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo
templo, no teu temor.
8 - SENHOR, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários; endireita diante de mim o teu
caminho;
9 - pois não têm eles sinceridade nos seus lábios; o seu íntimo é todo crimes; a sua garganta é sepulcro
aberto, e com a língua lisonjeiam.
10 - Declara-os culpados, ó Deus; caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas
transgressões, pois se rebelaram contra ti.
11 - Mas regozijem-se todos os que confiam em ti; folguem de júbilo para sempre, porque tu os
defendes; e em ti se gloriem os que amam o teu nome.
12 - Pois tu, SENHOR, abençoas o justo e, como escudo, o cercas da tua benevolência.

HINOS LITÚRGUCOS

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!

32 NC – O DEUS FIEL

Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.

Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.

Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!

Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.

Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 193 do Catecismo Maior – O que pedimos na quarta petição?
Resposta: Na quarta petição, que é: “O pão nosso de cada dia nos dá hoje”, pedimos, por nós
mesmos e por outros, que tanto eles como nós, dependendo da providência de Deus, de dia em
dia, no uso dos meios lícitos possamos gozar de uma porção suficiente para nós em osso santo
uso e contentamento (Mt 6.11; Dt 8.18; Pv 10.22; 30.8-9; 1Tm 6.6-8).

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).

