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!!! Se Deus é justo, porque o ímpio
prospera? Até mesmo os profetas já faziam esse tipo de
questionamento: Porque prospera o caminho do perverso, e
vivem em paz todos os que procedem perfidamente? (Jr 12.1).
Pois bem, segundo a revelação de Deus, os seus pensamentos
são mais altos do que os nossos pensamentos (Is 55.9). Logo, a
prosperidade dos ímpios também é dada por Deus, ainda que não
entendamos, e em muitas ocasiões é utilizada na obra de Deus
em favor dos seus eleitos. O rei Ciro, por exemplo, foi um
instrumento de Deus para restauração do seu povo, de
Jerusalém, do templo, e do culto. Portanto, em sua prosperidade,
os perversos, ainda que não tenham em mente a glória de Deus,
podem promovê-la de acordo com os desígnios de Deus. A
exemplo de Faraó nos dias de José, Deus não apenas permite,
mas dá prosperidade aos ímpios sob cujas asas o seu povo é
protegido. Pense nisso!

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

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.

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.

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 JUSTIÇA DE DEUS
Justiça e direito são o fundamento do teu trono; graça e verdade te precedem
(Sl 89.14).

Queridos, quando estudamos os atributos de Deus, não podemos perder de
vista que eles são idênticos. Na verdade, os mesmos em essência. Para
efeito de estudo e melhor compreensão da revelação do nosso Deus, para
que o conheçamos de forma mais íntima, precisamos examinar cada um
dos seus atributos de forma separada, lembrando, porém, que todos eles
têm uma única essência completa, a essência do único Deus todo-poderoso.
Sobre a justiça de Deus, a sua palavra nos revela que Deus é justo e reto
(Dt 32.4). Jó, em sua desventura, mesmo sem compreender o motivo do
seu sofrimento, não ignorava, porém, a justiça de Deus: Ao Todo-poderoso
não o podemos alcançar; ele é grande em poder, porém não perverte o
juízo e a plenitude da justiça (Jó 37.23). O salmista, por sua vez, no
versículo-título desta mensagem, afirma que justiça e direito são o
fundamento do teu trono; graça e verdade te precedem. Ou seja, a justiça
de Deus é a retidão da sua natureza santa, a medida pela qual ele faz o que
é reto em todos os sentidos. Que segurança saber que a nossa causa é
julgada retamente, uma vez que a justiça de Deus é o padrão de equidade
que flui da sua vontade santa, da sua natureza santa. Deus pratica a justiça,
porque ele ama a justiça e odeia a iniquidade (Sl 45.7). Que segurança
saber que somos julgados pelo Justo Juiz, aquele que sabe a medida exata
da penalidade para correção dos seus eleitos, e para punição dos perversos.
Como o nosso Deus é sábio em sua justiça! Estudando os atributos de Deus
podemos ver que, na aplicação da sua justiça, ele não esquece da sua
misericórdia. Como dito antes, todos os atributos de Deus são os mesmos
em essência. Por isso, podemos contemplar, maravilhados, que mesmo
aplicando o rigor da sua lei, aos seus eleitos Deus alivia a severidade de
forma justa, numa medida em que a possamos suportar, e aprender mais
sobre a sua justiça. Os profetas tinham esse conhecimento: A ti, ó Senhor,
pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê (Dn
9.7). Ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas
iniquidades (Ed 9.13). Ou seja, diante do Senhor justo, os profetas não
tinham dúvida de que as misericórdias do Senhor são causa de não sermos
consumidos (Lm 3.22). Que segurança saber que somos julgados pelo Justo
Juiz que se compadece de nós, e nos aplica punição menos severa do que
merecemos. Porém, ao mesmo tempo em que temos segurança na justiça
do Justo Juiz, não podemos esquecer que todas as causas serão jugadas
retamente, seja contra ou a favor de quem quer que seja: E não pagará ele
ao homem segundo as suas obras? (Pv 24.12). Portanto, conhecendo a
justiça de Deus, descansemos em saber que ela nos garante tanto a
premiação dos justos como a punição dos ímpios. 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 33.1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 47 NC – Louvor e Glória.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 3.1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – Encorajamento.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 180 NC – Amor Fraternal.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS LITÚRGICOS
47 NC - LOUVOR E GLÓRIA
Louvamos-te ó Deus, pelo dom de Jesus
Que, por nós, pecadores, morreu sobre a cruz.
Aleluia! Toda a glória te rendemos, Senhor!
Aleluia! Tua graça imploramos. Amém.

Salmos 3.1-8 (Leitura Alternada)
1 - SENHOR, como tem crescido o número dos meus adversários! São numerosos os que se
levantam contra mim.
2 - São muitos os que dizem de mim: Não há em Deus salvação para ele.
3 - Porém tu, SENHOR, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça.
4 - Com a minha voz clamo ao SENHOR, e ele do seu santo monte me responde.
5 - Deito-me e pego no sono; acordo, porque o SENHOR me sustenta.
6 - Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados.
7 - Levanta-te, SENHOR! Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos
e aos ímpios quebras os dentes.
8 - Do SENHOR é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 194 do Catecismo Maior – O que pedimos na quinta petição?
Resposta: Na quinta petição, que é: “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também
perdoamos aos nossos devedores” – reconhecendo que nós e todos os demais somos culpados
do pecado original e atual, e por isso nos tornamos devedores à justiça de Deus -, pedimos,
por nós mesmos e por outros, que Deus, da sua livre graça e pela obediência e satisfação de
Cristo adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da punição do pecado, que nos
aceite no seu Amado, continuem o seu favor e graça e nós, perdoe as nossas faltas diárias e
nos encha de paz e gozo, dando-nos diariamente mais e mais certeza de perdão; que tenhamos
mais coragem de pedir, e sejamos mais animados a esperar, uma vez que já temos esse
testemunho em nós, que de coração já perdoamos aos outros as suas ofensas (Mt 6.12, 14-15;
At 13.39; Rm 3.24-25; 5.1-2,19; 15.13; Pv 10.22; 30.8-9; 1Tm 6.6-8).

Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz

Que brilhando nas trevas a Cristo conduz.
Louvamos-te, ó Deus, por teu filho Jesus,
Que foi morto, mas vive no reino da luz.
Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor:
Dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor.

Salmos 33.1-4 (Leitura Uníssona)
1 - Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem louvá-lo.
2 - Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas.
3 - Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo.
4 - Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel.
______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGUCOS

209 – ENCORAJAMENTO
Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás no podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

180 NC - AMOR FRATERNAL
Jesus, Pastor amado! Louvamos-te hoje aqui,
Unidos pela graça, um corpo só em ti.
Contendas e malícias, que longe de nós vão,
Nenhum desgosto impeça a nossa santa união,
Família unida somos, família de Jesus!
Iluminados todos da mesma santa luz.
A mesma fé nos une num só divino amor,
E cheios de alegria servimos ao Senhor.
Num só caminho estreito Deus mesmo nos conduz,
Só temos esperança no Salvador Jesus!
Sua morte preciosa a todos vida traz;
E pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz.

Pois sendo resgatados por um só Salvador,
Vivamos sempre unidos por mais ardente amor!
Com simpatia olhando os erros de um irmão,
Cuidando de ajudá-lo com branda compaixão.
Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar;
E, como tu fizeste, também a perdoar!
Pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor!
Unidos, graças damos por teu imenso amor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim,
por intermédio da sua palavra; a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim
e eu em ti, também sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste (Jo 17.2021).

