LIDERANÇA
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!!! Ninguém recebe a justificação
sem a santificação. Por isso, é pura tolice imaginar que alguém
foi justificado por Cristo, sem levar uma nova vida de
obediência e de santidade. É pura tolice imaginar que alguém é
salvo sem buscar o conhecimento de Deus. É pura tolice dizer
que alguém tem fé sem que demonstre arrependimento diário
pelos seus pecados, e lute tenazmente para desvencilhar-se
deles. Portanto, se sabemos que fomos justificados em Cristo,
lutemos pela santificação no Espírito, para glória de Deus Pai,
certos de que só se pode crescer em santidade pelo estudo
diligente e pela prática das Escrituras. 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 – Paulo Izidro Gomes
(98687-9312); Dia 04 – Valderi Neto (3225.1656); Dia 11 –
Luiz Cláudio; Dia 17 – Bruno Castro (98766-4855); Dia 18
– Jackson Macena (98843-2701; Dia 19 – Ester Diniz (32451843). 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.

CONVERSÃO É MUDANÇA RADICAL
“E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura” (2Co 5.17).
Queridos, as Escrituras nos revelam que Jesus, o Verbo encarnado, esteve
neste mundo, afirmou que era o Messias esperado, pregou arrependimento
para a salvação, e fez maravilhas que comprovaram a sua palavra. Em seu
evangelho, Lucas nos diz que todos lhe davam testemunho, e se
maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios (Lc 4.22).
No entanto, poucos versículos adiante o evangelista nos diz que o coração
daqueles ouvintes permaneceu insensível à voz do Espírito, e que, irados,
tentaram matar Jesus (Lc 4. 28-29). Os irmãos percebem o que aconteceu
neste curto relato? Não houve naqueles ouvintes uma operação eficaz da
Palavra de Deus, mas apenas um sentimento temporário de admiração, e
eles eram o povo de Israel. Portanto, são as Escrituras Sagradas que nos
dão a convicção de que, mesmo nas igrejas, existem muitas pessoas nesta
mesma condição. Pessoas que, em busca dos seus próprios interesses são
capazes de ouvir e admirar os mais variados tipos de pregações e
pregadores, sentir satisfação emocional e intelectual, provar o dom
celestial, participar das coisas do Espírito (Hb 6.4), e mesmo assim
continuar inteiramente dominados por desejos e prazeres carnais,
evidenciando que não houve a mudança radical operada pela graça
salvífica de Deus. Estes são os ouvintes não praticantes da Palavra, aqueles
que seguem enganando-se a si mesmos (Tg 1.22). Por isso, insistimos
nessa tecla: devemos com honestidade averiguar que efeito prático a
pregação, o ensino do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem
produzido em nossas vidas. Tem nos conduzido ao arrependimento e a uma
profunda tristeza por causa dos nossos pecados, ao mesmo tempo em que
nos traz conforto e esperança por saber que somos perdoados (1Jo 1.9)?
Tem nos levado ao crescimento na graça e no conhecimento do nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo (2Pe 3.18)? Tem nos tornado sábios para a
salvação pela fé em Cristo Jesus (2Tm 3.15)? Tem nos motivado ao estudo
diligente para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda
boa obra (2Tm 3.16-17)? Tem nos levado a proclamar as virtudes daquele
que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz (1Pe 2.9)? Estas são
algumas atitudes que evidenciam a mudança radical que a conversão opera
na vida do pecador. Nada menos que isso nos autoriza a afirmar que somos
novas criaturas em Cristo Jesus. A admiração, a tradição e a cultura
religiosa não comprovam que a graça de Deus operou eficazmente em
nossos corações, porque os salvos são aqueles que foram escolhidos para
dar frutos dignos de arrependimento (Jo 15.16). Portanto, precisamos
apresentar frutos permanentes que comprovam a mudança radical da
conversão em nossas vidas. 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 3 NC – A Igreja em Adoração.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2.13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 315 NC – Serviço do Crente.
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.
_______________________________________________________________________
Efésios 2.13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue
de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação
que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por
ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam
perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família
de Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 18 do Breve Catecismo – Em que consiste a pecaminosidade do estado em que
o homem caiu?
Resposta: A pecaminosidade do estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro
pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que
ordinariamente se chama de pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais
que procedem desse estado (Gn 6.5; Sl 51.5; 58.3; Mt 15.19; Rm 3.10-20; 5.6,12,19; 8.7-8;
1Co 15.22; Ef 2.1-3; Tg 1.14-15).

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.
147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela 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!

HINOS – NOVO CÂNTICO
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem 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!

315 NC - SERVIÇO DO CRENTE
Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus,

E o mestre seguir no caminho dos céus!
Com o seu bom conselho o vigor renovar,
Diligentes fazendo o que ele ordenar.
No labor, sem cessar,
A servir a Jesus.
Com amor e fé e com oração,
Até que volte o bom Senhor!
Vamos nós trabalhar e os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar!
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação por seu sangue nos dá!
Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que a coroa de glória nos dá lá nos céus.
A mansão dos fiéis sempiterna será,
Pois Jesus salvação infalível nos dá!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me
(Mt 16.24).

