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!!! Jesus não se defendeu diante dos
seus acusadores, e isso aconteceu para que se cumprisse a
profecia (Mt 27.14; Is 53.7). De forma diferente, Paulo se
defendeu em diversas ocasiões (At 17; 22-26), aproveitando as
oportunidades para, em consonância com o ensino de Pedro,
responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que
há em vós (1Pe 3.15). Como a palavra de Deus é maravilhosa!
Ela é escudo para defesa, capacete para proteção, mas é também
espada para ataque (Ef 6.16-17). Por isso, precisamos conhecer
o nosso Deus e a sua palavra revelada. Precisamos nos defender
das investidas do maligno, preparados para, no mesmo momento
da defesa e com a mesma palavra, contra-atacar com a pregação
do evangelho da salvação. É assim que a Igreja deve caminhar
neste mundo de trevas, até que Jesus venha nos buscar. Pense
nisso, e adore a Deus obedecendo à sua palavra!
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.
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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.

MANUTENÇÃO DA NOSSA CASA – Aguardaremos o fim
do inverno para os trabalhos de manutenção da nossa casa. Na
ocasião, caso necessite, solicitaremos ofertas aos irmãos.

QUINTA

ANIVERSARIANTES – Dia 06 - Marcos Martins (999260450); Dia 16 – Michael Labis (98765-4667); Dia 31 –
Helder Félix (98881-8197 e Heldinho (98723-6962). Deus
abençoe os seus santos.

18:00h - Atendimento
no gabinete.

15:00h - Atendimento
no Gabinete.

SEXTA

DOMINGO
ORAÇÕES – Conquanto haja vasto ensinamento apostólico
sobre orar uns pelos outros, há pouco ensinamento bíblico sobre
como devemos orar. Somente o Senhor Jesus trata desse assunto
(Mt 6.5-15). Tiago diz categoricamente que não sabemos orar
como convém (Tg 4.3), e que devemos orar confessando os
pecados uns aos outros, para que sejamos curados (Tg 5.16).
Resta-nos obedecer à palavra de Deus.
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida
de todos vocês. Voltem sempre!

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.

CRISTÃOS RESPONSÁVEIS
Santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações, estando sempre
preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança
que há em vós (1Pe 3.15).

Queridos, nos últimos domingos temos tratado sobre os atributos de Deus,
uma vez que, para testemunhar sobre a maravilhosa salvação que dele
recebemos, precisamos conhecer mais e mais o nosso Deus, conforme ele
se revelou a nós nas Escrituras Sagradas. Hoje, fazemos uma pausa para
lembrar a nossa responsabilidade como Igreja que deve ser detentora desse
conhecimento. Sabendo dos problemas que vêm minando, corroendo a
Igreja por causa da inobservância das Escrituras, não podemos deixar de
lembrar as palavras de Jesus, sobre a rejeição que enfrentaria (e continua
enfrentando): Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do
Filho do homem (Lc 17.26). Todos cuidavam dos seus próprios interesses,
e ninguém deu ouvidos à palavra de Deus proclamada por Noé (Lc 17.27).
Pouco mais adiante, ao final da parábola do juiz iníquo, Jesus diz
novamente: Contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura
fé na terra? (Lc 18.8). Que coisa terrível! Essa fé é sinônimo de salvação
pela pregação do evangelho. Infelizmente, a gravidade destas palavras do
Senhor não é considerada. Por isso, clamamos com toda veemência: não
podemos esquecer a nossa responsabilidade como Igreja, única agência
deixada por Deus para pregar o Evangelho da salvação. Irmãos, é certo que
não podemos pregar o que não conhecemos. E se não conhecemos, não
podemos viver de acordo com o evangelho. Logo, ainda que nos arvoremos
em pregar o evangelho, como alguns pretensamente o fazem, tal pregação
não terá nenhum poder. O resultado disso é as igrejas ditas evangélicas se
transformarem em simples clubes sócio-religiosos entupidos de ímpios,
meros frequentadores, consumidores de religião ávidos por supostas
bênçãos, porém, vivendo como nos dias de Noé, cada um buscando apenas
os seus interesses individuais. Diferentemente, os irmãos a quem o
apóstolo Pedro se dirige, viviam dias de perseguição por causa da sua fé.
Por isso, o apóstolo lhes encoraja a viver de acordo com o evangelho da
salvação que os alcançou, mesmo com a possibilidade real de serem
mortos. Ou seja, a sua vida (ou morte) precisava ser condizente com o
evangelho pregado, e para isso deveriam estar aptos para testemunhar. Eis
a nossa grande responsabilidade como cristãos. Para pregar o evangelho
precisamos conhecê-lo, e, no mesmo nível, viver o que pregamos. Se não
for assim, se a nossa vida não for condizente com as nossas palavras, isto
levará a Igreja à vergonha do descrédito, como hoje se vê. Por isso, pela
fé, pelo conhecimento de Deus, estejamos sempre prontos para pregar o
evangelho da salvação com as nossas vidas. 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 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 66.5-20 (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 339 NC – Dia Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 - Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
____________________________________________________________________

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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 1 do Breve Catecismo – Qual o fim principal do homem?
Resposta: O fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre. (Sl 73.22,24; Jo
17.22,24; Rm 11.36.

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 66.5-20 (Leitura Alternada)
5 - Vinde e vede as obras de Deus; tremendos feitos para com os filhos dos homens!
6 - Converteu o mar em terra seca; atravessaram o rio a pé; ali nos alegramos nele.
7 - Ele, em seu poder, governa eternamente; os seus olhos vigiam as nações; não se exaltem os
rebeldes.
8 - Bendizei, ó povos, o nosso Deus; fazei ouvir a voz do seu louvor;
9 - o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés.
10 - Pois tu, ó Deus, nos provaste; acrisolaste-nos como se acrisola a prata.
11 - Tu nos deixaste cair na armadilha; oprimiste as nossas costas;
12 - fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça; passamos pelo fogo e pela água;
porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso.
13 - Entrarei na tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os meus votos,
14 - que proferiram os meus lábios, e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca.
15 - Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros; imolarei novilhos
com cabritos.
16 - Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma.
17 - A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei.
18 - Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.
19 - Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração.
20 - Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.

HINOS LITÚRGICOS

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

339 NC – DIA FELIZ
Oh! Dia alegre em que aceitei
Jesus e nele a salvação!
O gozo deste coração
Eu mais e mais publicarei.
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti!
Jesus me ensina a vigiar
E, confiado nele, a orar!
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti
Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!
Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

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.

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).

