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!!! Conquanto o julgamento final do
Senhor Jesus só venha a acontecer no último dia, quando ele vier
buscar a sua Igreja, não há dúvida de que, segundo as Escrituras
ele já realiza um tipo de julgamento no tempo presente. Como
podemos ver em 1Co 11.30-31, por causa da profanação da
Santa Ceia, havia pessoas punidas com enfermidades e até
mesmo morte. Obviamente, esse julgamento do Senhor Jesus
não tem caráter condenatório, mas, pela sua graça, visa a advertir
os eleitos para que não caiam em condenação (1Co 11.32). Esse
tipo de julgamento do justo Juiz tem por finalidade repreender,
disciplinar, e estimular a Igreja, em momentos de infidelidade,
a fazer um autoexame, e voltar aos caminhos do Senhor.
Portanto, fiquemos atentos a esse tipo de julgamento do justo
Juiz, que tem por objetivo a salvação, e não apenas a destruição,
certos de que o nosso Deus é perfeito em seu julgamento. Pense
nisso, e adore a Deus obedecendo à sua palavra!

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.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 - Alda (98826-9771); Dia 04
- Anny Margareth (3226-6183); Dia 05 - Sara (98728-8761) e
Paulo Martins (98818-6833); Dia 20 - Franklin (98882-0668);
Dia 24 - Daniel Moreira (98893-0280); Dia 30 - Iremar
(98684-3426). Deus abençoe os seus santos.
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!
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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.

O JULGAMENTO DO JUSTO JUIZ
Conjuro-te, perante Jesus que há de julgar vivos e mortos, pela sua
manifestação e pelo seu reino (2Tm 4.1).

Queridos, creio que todos nós conhecemos o básico da Bíblia: a criação, a
queda, a história da redenção que começa a partir da queda, a vinda do
Messias, sua morte, ressurreição, ascensão ao céu, a descida do Espírito
Santo, e a esperança da volta de Jesus para buscar a sua Igreja, no grande
dia em que, como justo Juiz, julgará vivos e mortos. A questão é: qual a
profundidade desse conhecimento? Até onde nós realmente cremos e
esperamos por esse julgamento? Todos estamos preparados para aquele
dia? Normalmente fala-se no dia do Senhor como o dia em que ele virá nos
buscar. Mas, provavelmente, nem todos consideram a gravidade do
julgamento que ocorrerá naquele dia. Irmãos, este é um conhecimento que
precisamos trazer à memória: o dia do Senhor significa tanto redenção final
quanto condenação final. Ao povo de Israel, que conhecia a promessa, mas
vivia mergulhado na impiedade, o Senhor Deus adverte: Ai de vós que
desejais o dia do Senhor! Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de
trevas e não de luz (Am 5.18). Em sua misericórdia, Deus suportou a
infidelidade de Israel, o seu povo eleito, por mais de dois mil anos, desde
Abraão até a primeira vinda do Messias. Jesus veio e consumou a obra da
redenção na cruz do Calvário e, mais uma vez, há mais de dois mil anos
Deus suporta a infidelidade da Igreja, o seu povo eleito, enquanto não
chega o dia em que Jesus virá como o justo Juiz para o julgamento final.
Irmãos, precisamos trazer à memória que Jesus, o justo Juiz retribuirá a
cada um conforme as suas obras (Rm 2.6); julgará sem fazer acepção de
pessoas (Rm 2.11); revelará tudo aquilo que estiver oculto (Rm 2.16). Este
é o aspecto universal do julgamento de Jesus, o justo Juiz, já que todos
compareceremos perante o tribunal de Deus (Rm 24.10), para que cada
um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo (2Co
5.10). Desde o Velho Testamento o Senhor Deus afirma: Diante de mim se
dobrará todo joelho, e jurará toda língua (Is 45.23), afirmação repetida
pelo apóstolo Paulo com relação ao Senhor Jesus: para que ao nome de
Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda
língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai (Fp
2.10-11). De forma universal, assim como o julgamento do justo Juiz
significa a destruição eterna dos ímpios, para os eleitos do Pai, significa o
encontro glorioso com o seu Salvador, para a habitação eterna na mansão
celestial. Esta é a diferença de estar em Cristo, e estar sem Cristo desde
agora até o dia do julgamento final. Os eleitos do Pai serão separados como
aqueles que lhe pertencem, e contra eles não haverá acusação (Rm 8.33).
Pelo contrário, ao lado do justo Juiz, para a sua glória, haverão de julgar o
mundo e até mesmo os anjos (1Co 6.2-3). 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 3 NC – A Igreja em Adoração.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 24.1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sublime.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 105 NC – A Certeza do Crente.
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.
____________________________________________________________________
Salmos 24.1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
2 - Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu.
3 - Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
4 - O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura
dolosamente.
5 - Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
6 - Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó.
7 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
8 - Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas.
9 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
10 - Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 4 do Breve Catecismo – O que Deus é?
Resposta: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade,
justiça, bondade e verdade (1Rs 8.27; Sl 90.2; Is 40.22; 57.15; Jr 23.24; Jo 4.24; Ap 4.8).

HINOS – NOVO CÂNTICO
3 NC – A IGREJA EM ADORAÇÃO
Eterno Pai, teu povo congregado,
Humilde entoa o teu louvor aqui!
No dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus tomamos
Com fé singela e reverente amor;
E, como atentos filhos, procuramos
Ciência na Palavra do Senhor.
Jesus! Aos teus benditos pés sentados
Queremos teus conselhos receber,
E sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados
Queremos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do teu vasto amor.
Ensina aos teus, Espírito Divino,
Dissipa as trevas destes corações;
E com a luz do teu celeste ensino,
Vem aclarar as santas instruções.
Aviva em nós as forças da memória,
Pois sempre mais queremos conhecer,
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer. Amém.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

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.
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.

19 NC - Ó REI SUBLIME
Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!

Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para
sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem
o conhece; vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós (Jo 14.16-17).

