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Pastor Efetivo
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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!!! Como Rei dos Reis e Senhor dos
Senhores, Jesus tem o poder sobre a vida, a morte e o inferno em
suas mãos (Ap 1.18). Ele julgará todas as coisas (Jo 5.22). Por
isso, diante das confusões do pecado que ainda nos embaraçam,
devemos correr para o Rei dos reis, aquele que já julgou a nossa
causa, e já nos declarou justificados. Sem dúvida, jamais
poderemos vencer a batalha contra o pecado, sem estar sob o
comando do Rei dos reis, o único que tem todo poder para
vencer os inimigos. Somente ele, pelo poder do seu Espírito,
pode quebrar o poder do pecado e do inferno em nossas vidas.
Somente ele pode pisar aos pés as nossas iniquidades (Mq 5.2).
Portanto, devemos obedecer a todas as ordens do nosso Rei,
fazendo de boa vontade as boas obras que ele já preparou para
que andemos nelas (Ef 2.10). 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 que 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 – Selma Matias (98792-4150);
Dia 03 – Victor Augusto Martins (99668-6797); Dia 15 – Juarez
Rodrigues (98874-9391); Vanessa Martins (99829-3754); Dia 25
– Maria Valda (98645-4371). 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.

O MEDIADOR COMO REI
Tem no seu manto, e na sua coxa, um nome inscrito: REI DOS REIS E
SENHOR DOS SENHORES (Ap 19.16).

Queridos, já vimos nos dois boletins anteriores que, como Mediador da
aliança, o Senhor Jesus desempenha três ofícios distintos, simultâneos e
complementares: Profeta, Sacerdote e Rei. Hoje o veremos como Rei,
aquele que governa e defende o seu povo, livrando-o de todos os seus
inimigos, e mantendo-o em total segurança. Como podemos ver nas
Escrituras, os reis de Israel foram constituídos com a finalidade de
conduzir o povo eleito de Deus. Portanto, diferentemente das nações
pagãs, Israel deveria ver e seguir o seu rei como um pastor de ovelhas,
aquele que as conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas, assim
como o salmista via o Senhor (Sl 23.2). Porém, poucos israelitas
entenderam o papel dos seus reis, assim também como poucos reis
entenderam que eles apenas simbolizavam o Rei eterno que viria, o Rei
dos reis, o Mediador do pacto, o Messias de Deus. E a Igreja, será que
consegue discernir o Senhor Jesus no seu ofício de Rei? É certo que sequer
compreendemos o conceito da palavra “rei” na sua totalidade, uma vez
que não faz parte da nossa cultura sócio-política. Porém, sabemos que um
rei é um soberano temporário sobre o seu povo, e que, por isso, consome
o melhor daquilo que o povo pode produzir em seu reino. Este não é o
caso do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diferentemente dos outros
reis, sejam de Israel ou das nações pagãs, que têm seu reinado temporário
e limitado, o Senhor Jesus é um Rei eterno (Sl 45.8; Hb 1.8). Somente o
Senhor Jesus, como Mediador da aliança, no ofício de Rei, tem um poder
ilimitado no tempo e no espaço (Sl 135.6), e exerce esse poder em favor
dos seus eleitos, e contra os seus inimigos. O Mediador, aquele que viria
pisar a cabeça da serpente (Gn 3.15), é também o mesmo que viria como
rei, o Guia que há de apascentar a meu povo, Israel (Mq 5.2; Mt 2.6). E
como já vimos, o Rei como pastor fará tudo contra os inimigos para livrar
as suas ovelhas das suas mãos. Para isso, ele pisará aos pés as nossas
iniquidades, e lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento
(Mq 7.19). Convém lembrar que Jesus, o Mediador, como Sacerdote,
ofereceu-se em sacrifício para cumprir a lei, no momento em que, como
o bom pastor, morreu para salvar as suas ovelhas (Jo 10.11). Pois bem, o
bom pastor é o mesmo Rei dos reis, aquele que tem todo poder e o usa em
favor das suas ovelhas, e contra os seus inimigos. Portanto, não podemos
esquecer como é terrível ser inimigo do Rei dos reis e Senhor dos
senhores, aquele que um dia pisará todos os seus inimigos. Por outro lado,
como é bom saber que somos seus súditos, e que com ele reinaremos
eternamente na glória do Pai. 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 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2.1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A certeza do Crente.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 334 NC – A Conversão.
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.
_______________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
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.
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.

Efésios 2.1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
2 - nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade
do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência;
3 - entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como
também os demais.
4 - Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
5 - e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela graça
sois salvos,
6 - e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus;
7 - para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para
conosco, em Cristo Jesus.
8 - Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
9 - não de obras, para que ninguém se glorie.
10 - Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nelas.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 13 do Breve Catecismo – Nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que
foram criados?
Resposta: Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do
estado em que foram criados, pecando contra Deus. (Gn 3.16-8,13; 2Co 11.3).

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.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

334 NC - A CONVERSÃO
Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.
Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!
Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz
Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.
Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele
que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele (Jo 14.21).

