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Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 98874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Daniel Ferreira – 98836-2512
Francisco Rique – 3225-1665
Iremar Fernandes – 98684-3426
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!!! Quando Jesus nasce em nossos
corações, tem início uma verdadeira batalha espiritual, que nada
tem a ver com o ensino pentecostal. Na verdade, a luta é para
entrar pela porta estreita, e andar pelo caminho apertado (Mt
7.14). Diferentemente do que vivíamos, agora devemos ser
justos em nossos negócios, verdadeiros em nossas promessas,
retos em nosso proceder, o que nos deixa em grande
desvantagem com relação ao mundo. Esta é a nossa luta
espiritual, a partir do nascimento de Jesus em nossos corações.
É preciso grande esforço para sermos devotos e reverentes em
nossa adoração, primando para apresentar nossas vidas sem
mácula, de modo a que Jesus seja visto em nós. É isso que quer
dizer cristão. Assim como Cristo encarnou, feito à nossa
semelhança, devemos lutar para ser feitos à semelhança dele.
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 conhecimento e 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.

JESUS, O MEDIADOR, É DEUS-HOMEM
E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e
vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai (Jo 1.14).

Queridos, o mistério da encarnação do Deus Filho na pessoa de Jesus,
ainda que revelada com detalhes nas Escrituras, continuará sendo um
mistério que não conseguiremos discernir totalmente, até que nos
encontremos com o Senhor. O Verbo se fez carne ao nascer da virgem
Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Sobre o homem, a
primeira revelação bíblica é que Deus nos fez à sua imagem e semelhança,
o que também não conseguimos compreender totalmente. Por isso, muitos
falsos pastores, citando as Escrituras, ensinam que somos deuses: Eu
disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo (Sl 82.6), e não percebem
que o salmo é uma acusação à injustiça dos poderosos, salmo também
usado pelo Senhor Jesus como acusação e crítica à incredulidade dos
fariseus, que oprimiam o povo (Jo 10.34). Pois bem, se compreender a
revelação de que fomos feitos à imagem de Deus já é uma impossibilidade
para os não-salvos, imaginem compreender o fato de que Deus se fez à
nossa semelhança. Como pode o Eterno, o Criador de todas as coisas, ter
nascido como qualquer criança, de uma mulher que ele mesmo criou? E
que uma vez nascido, o Todo-poderoso, o Eterno, para viver e crescer,
precisou ser amamentado no peito da mãe? Como pode o Eterno, como
homem, não ser Deus, mas ser um com Deus (Jo 10.30)? Pode, porque
Deus é Criador e Senhor de todas as coisas, e ele pode fazer o que vai
além do natural, como a virgem ou a estéril dar à luz. Como ele mesmo
disse, Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? (Gn 18.14; Jr
32.27). Ora, se Deus não pudesse fazer muito além do que pensamos (Ef
3.20), ele não seria o nosso Deus. O fato de Deus tomar corpo humano na
pessoa de Jesus, deve nos estimular a desejar ardentemente que ele seja
espiritualmente nascido em nossos corações, certos de que esta é outra
obra sobrenatural de Deus. Afinal, de que adiantaria Jesus ter nascido
como homem, se ele não nascesse em nossos corações, tornando-nos um
com ele, como ele é um com o Pai (Jo 17.21; Gl 4.19)? E como podemos
saber se Cristo nasceu em nossos corações? Só há um jeito: Se
apresentarmos frutos dignos de arrependimento (Mt 3.8). Somente um
coração compungido e contrito, afligido pelo pecado, produzirá profundo
arrependimento de consciência, e terá convicção da necessidade de Jesus
como Mediador capaz de religar o pecador a Deus Pai. Foi para isso que
ele se fez carne. Todos os que não têm nenhuma aflição por causa do
pecado, sem nenhum incômodo do espírito, ainda não têm Cristo nascido
neles. Prestem atenção, irmãos! Assim como Jesus nasceu no mundo, ele
precisa nascer em nossos corações. 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 34.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 38 NC – Louvores Sem Fim.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96.1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
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 34.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 - Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.
____________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
38 NC – LOUVORES SEM FIM
Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por seu insigne amor,
Por todos seja sempre louvado o Salvador!
Mil vezes, sim, mil vezes, sim,
Louvores ao Senhor
Que nos amou e nos salvou,
Bendito Salvador!
Eis ao redor do trono do Redentor Jesus,
Milhares de milhares em refulgente luz!
Com reverência adoram o grande Salvador!
E ao bom cordeiro rendem a honra e o louvor.

Oh! Vinde agora, todos, também a celebrar
As glórias sempiternas do Redentor sem par!
Com vozes de vitória seu nome proclamai!
Mil vezes mil louvores a Cristo Tributai!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 14 do Breve Catecismo – O que é pecado?
Resposta: Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão
desta lei (Rm 3.23; Tg 4.17; 1Jo 3.4).

Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

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!
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.

Salmos 96.1-13 (Leitura Alternada)
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 -Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga
os povos com equidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os
povos, consoante a sua fidelidade.

HINOS – NOVO CÂNTICO

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.

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

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.
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: De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha
a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me
enviou, não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia (Jo 6.38, 44).

