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!!! Embora seja Deus que regule
todas as coisas que, por causa do pecado do homem, estão em
desarmonia na sua criação, ele não tem parte no pecado.
Explicando de outra forma, Deus é responsável pelas ações de
todas as suas criaturas, inclusive por ações pecaminosas, embora
não seja responsável pelo pecado contido nas ações. Dois casos
concretos que evidenciam esta verdade: José do Egito (Gn 45.58) e Jesus de Nazaré (At 2.22-24). Segundo as Escrituras, sem
nenhuma dúvida, foi Deus quem regulou as ações pecaminosas
dos irmãos de José, e dos algozes de Jesus, embora não seja
responsável pelos pecados deles. Por isso mesmo Deus aplica a
sua justiça na punição dos pecadores, sendo ele o vingador e
justo Juiz para o resgaste dos seus eleitos, desde o tempo
presente, até o dia da glorificação. 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.
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 – Sobre este assunto, eis as ordens básicas: Quando
orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai
que está em secreto; e teu Pai que te vê em secreto te
recompensará (Mt 5.6); Orai pelos que vos perseguem (Mt
5.44); Vigiai e orai para que não entreis em tentação (Mt
26.41); Orai sem cessar (1Ts 5.17); Orai pelas autoridades
(1Tm 2.2); Orai uns pelos outros (Tg 5.16). Resta-nos, pois,
obedecer à palavra de Deus segundo a sua vontade revelada nas
Escrituras.
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.

DEUS É SENHOR DO BEM E DO MAL
Acaso não procede do altíssimo assim o mal como o bem? (Lm 3.28).
Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? (Am 3.6).

Queridos, o conhecimento de Deus é fonte de contentamento, na mesma
medida em que o desconhecimento de Deus é fonte de descontentamento.
Deus criou todas as coisas, e as sustenta pela sua providência, de modo que
nada escapa ao seu poder e domínio, nem mesmo Satanás e seus demônios.
Quando alguém pensa que é dono dos seus planos, as Escrituras nos
afirmam que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa
dos lábios vem do Senhor (Pv 16.1). Quando alguém pensa que algo
acontece por acaso, sorte ou azar, as Escrituras nos afirmam que a sorte se
lança ao regaço, mas do Senhor procede toda decisão (Pv 16.33). Ou seja,
todas as coisas que acontecem na criação de Deus, seja de bem ou de mal,
e isso segundo a nossa avaliação distorcida pelo pecado, na verdade,
procedem de Deus, e são por ele ordenadas ou permitidas segundo a sua
providência, para louvor da sua glória. Embora não entendamos, o mal é
usado por Deus, que o transforma em bem segundo o seu propósito. Para
isso, como afirma o Senhor Jesus, ele faz nascer o sol sobre maus e bons e
vir chuvas sobre justos e injustos (Mt 5.45). Ora, se Deus é senhor de toda
a criação, obviamente ele cuida de todas as coisas criadas, em especial, dos
seus eleitos. Como afirma o salmista, eis que os olhos do Senhor estão
sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para
livrar-lhes a alma da morte, e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida
(Sl 33.18-19). Portanto, não deve ser difícil para os eleitos de Deus concluir
que, se ele prometeu o reino eterno aos seus filhos adotados em Cristo
Jesus, certamente nos dará todas as coisas necessárias à nossa santificação,
inclusive o mal, a fim de que nos tornemos à semelhança de Jesus, até o
dia da glorificação (Rm 8.28-29). Mas, como o mal pode concorrer para o
nosso bem? Por exemplo, se não fôssemos afligidos, se não passássemos
por necessidades, certamente, virtudes como a fé, a paciência e a
perseverança não seriam trabalhadas e fortalecidas em nós, pela sabedoria
do Espírito Santo. Logo, podemos ver a sábia providência de Deus em
distribuir tanto o bem como o mal, de forma harmoniosa, embora a falta de
conhecimento de Deus possa nos levar a ver desarmonia em circunstâncias
que nos sejam adversas. Esta foi uma realidade constante na vida de Israel.
Pela falta de conhecimento de Deus, nunca entenderam que o Senhor
mesmo levantava nações ímpias como Assíria e Babilônia, por exemplo,
exatamente para que fossem fortes o bastante para castigá-los por causa da
sua infidelidade. Não fosse o mal infligido a Israel ao longo da sua história,
não poderia haver esperança para eles, nem para nós, já que a salvação vem
dos judeus, na pessoa de Jesus, o Cristo de Deus. 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 145.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 146.1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vendendo Vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 121 NC – Perfeição.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-3 (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.
3 - Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.
___________________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!

HINOS – NOVO CÂNTICO
Neste mundo havemos, crentes,
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vêm perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

Salmos 146.1-10 (Leitura Alternada)
1 - Aleluia! Louva, ó minha alma, ao SENHOR.
2 - Louvarei ao SENHOR durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu
viver.
3 - Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
4 - Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios.
5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no
SENHOR, seu Deus,
6 - que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua
fidelidade.
7 - Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O SENHOR liberta os
encarcerados.
8 - O SENHOR abre os olhos aos cegos, o SENHOR levanta os abatidos, o SENHOR ama os
justos.
9 - O SENHOR guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho
dos ímpios.
10 - O SENHOR reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 5 do Breve Catecismo – Há mais de um Deus?
Resposta: Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro (Dt 6.4; Jr 10.10).

121 – PERFEIÇÃO
147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Eis que logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,
Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,
Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim
como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço
(Jo 15.10).

