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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!!! Quantas pessoas ditas crentes se
recusam a aceitar a doença, como se ela fosse obra de Satanás?
Ora, um crente verdadeiro deve saber, pelas Escrituras, que às
vezes Deus usa a enfermidade do corpo para curar a enfermidade
da alma. Portanto, ainda que o sofrimento imposto pela doença
não seja nada agradável, precisamos considerar que Deus nem
sempre nos quer saudáveis fisicamente. Há momentos em que
ele usa a enfermidade, o sofrimento e até mesmo a morte para
nos ajudar a chegar mais perto dele, aprender a confiar nele, e
reconhecer que ele é soberano sobre nossas vidas. Assim,
crescemos na fé de que, apesar de não conseguirmos ver com os
olhos humanos, Deus tem bens muito maiores do que a saúde
física guardados para nós. É bom lembrar que, nesta vida, como
ele disse ao apóstolo Paulo, a sua graça nos basta (2Co 12.9).
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 10 – Erika Jácome (987409504); ANTÔNIO CARLOS Dias (99999.2137); LUANA
FERNANDA G. do Nascimento. 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.

AS AFLIÇÕES NOS APROXIMAM DE DEUS
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que
nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de
desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a
sentença de morte, para que não confiemos em nós, e, sim, no Deus que
ressuscita os mortos (2Co 1.8-9).

Queridos, nos últimos dias temos acompanhado a aflição de várias irmãs
acometidas de doenças terríveis. Em tais situações, mesmo que as doenças
não tragam grande sofrimento físico imediato, considerando o seu
histórico devastador, causam grande aflição às irmãs, aos seus familiares,
e a todos nós. Que fazer em momentos tão perturbadores? Obviamente,
além do conforto e encorajamento na palavra de Deus (Sl 119.50,71,92),
com a sua orientação, buscar tratamento médico adequado. No trecho
acima, o apóstolo Paulo nos informa que passou por dificuldades extremas
na Ásia, a ponto de desesperar da própria vida. Embora ele não
especifique quais foram as tribulações, o texto nos diz que ele considerou
como uma sentença de morte, para que não confiasse em si mesmo, mas
em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, o apóstolo Paulo, com todo o
seu conhecimento, com todo a sua capacidade, em meio à aflição
produzida por uma sentença de morte, concluiu que só podia confiar em
Deus que ressuscita os mortos. É interessante notar que essa confissão, de
que foi preciso passar por tribulações de morte para confiar em Deus, não
partiu de um novato na fé, mas do apóstolo Paulo, que já havia produzido
boa parte das Escrituras, que já havia operado milagres, no poder do
Espírito Santo (Rm 15.18-19), e que fora levado até ao terceiro céu e vira
maravilhas que nem podia mencionar (2Co 12.3-4). Porém, com todo esse
currículo de espiritualidade, Paulo confessa que ainda confiava em si
mesmo, e que os sofrimentos pelos quais passou na Ásia serviram para
que confiasse exclusivamente em Deus que ressuscita os mortos.
Reflitamos sobre isso, queridos. Se o apóstolo Paulo, que tinha uma vida
íntima com Deus, precisou passar pelas mais terríveis aflições como
aprendizado para confiar em Deus, quanto mais nós. Portanto, ao invés de
murmurar contra as adversidades da vida, devemos aprender que as
aflições, as tribulações, os sofrimentos nos levam a depender de Deus, nos
levam a clamar a Deus, e a confiar exclusivamente na sua providência em
nossas vidas. Quando descobrimos qual o propósito supremo de Deus nas
aflições, nas tribulações, no sofrimento, e nos submetemos à sua vontade,
experimentamos uma fé mais profunda que nos dá coragem e ânimo,
mesmo em meio a doenças terríveis, porque aprendemos a confiar em
Deus que ressuscita os mortos, e que certamente nos ressuscitará no dia
do Senhor, para louvor da sua glória. 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 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.62-75 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9.1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.

___________________________________________________________
Salmos 119.62-75 (Leitura Alternada)
62 - Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos.
63 - Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos.
64 - A terra, SENHOR, está cheia da tua bondade; ensina-me os teus decretos
65 - Tens feito bem ao teu servo, SENHOR, segundo a tua palavra.
66 - Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos.
67 - Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra.
68 - Tu és bom e fazes o bem; ensina-me os teus decretos.
69 - Os soberbos têm forjado mentiras contra mim; não obstante, eu guardo de todo o coração
os teus preceitos.
70 - Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo; mas eu me comprazo na tua lei.
71 - Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
72 - Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata.
73 - As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram; ensina-me para que aprenda os teus
mandamentos.
74 - Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado.
75 - Bem sei, ó SENHOR, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 9 do Breve Catecismo – Qual é a obra da criação?
Resposta: A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de seis
dias, e tudo muito bem (Gn 1.1-31; Hb 11.34; Ap 4.11).

HINOS – NOVO CÂNTICO
14 NC - LOUVOR

HINOS – NOVO CÂNTICO
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Grande prova de amor, comunhão no Senhor
Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.

Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber; nem
pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo,
mais do que as vestes?

