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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!!! Não existe qualquer indício
na Bíblia de que a Igreja tem um chamado para entreter os
incrédulos, ou afagar as suas emoções. A Palavra precisa ser
pregada com integridade, e temos de ser absolutamente claros
e unânimes sobre isso, na congregação e no púlpito. Se os
incrédulos não querem nosso Salvador, o evangelho não pode
ser substituído por maneiras de salvar seu casamento, por
exemplo. Também não podemos praticar um culto musical
com coreografia e dança para torná-lo mais agradável a eles,
ou ensinar-lhes regras de procedimento ético para tornar mais
agradável o seu trabalho secular, ou oferecer um curso sobre a
vida de solteiros, etc. Tudo o que temos a oferecer-lhes é um
Profeta que lhes ensinará, um Salvador que removerá a culpa
deles, e um Pastor que os guiará e os protegerá até à glória do
Pai. 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 04 – Carlos Martins (988371211); Dia 10 – Alberto Filho (98807-4575; Dia 11 – Edivaldo
Andrade (98649-3466); Dia 14 – Waldelita (3226-4777); Dia
18 – Gilma (98827-8853); Dia 25 - Daniel (3245-1643, e
Uinajá (98886-6785). 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 PREGADOR E A PALAVRA PREGADA
“se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa
obrigação; porque ai de mim se não pregar o evangelho (1Co 9.16).

Queridos, a mensagem abaixo, eu a recebi do Pastor Célio Roberto, da
Assembleia de Deus em Lauzane Paulista (SP), solidário com a nossa
dificuldade em nos manter fieis à pregação da Palavra de Deus. Vejam o texto:
O pregador é um ministro da Palavra de Deus. A tarefa fundamental do
pregador na pregação, não é ser inteligente ou didático, solene ou profundo,
mas ministrar a Palavra de Deus. Os apóstolos do Senhor foram chamados
ministros da Palavra (Lc 1.2). Os apóstolos foram ordenados como
testemunhas de Jesus Cristo (At 1.8). A tarefa deles era pregar o que tinham
visto e ouvido com referência à vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo (At
4.19-20). O presbítero, evangelista, pastor, pregador, deve afadigar-se na
Palavra e no ensino (1Tm 5.17). De acordo com a vontade de Deus, o que o
jovem pastor [Timóteo] devia fazer era transmitir a verdade do cristianismo
às ovelhas sob o seu pastoreio. Paulo o instrui a “pregar a palavra” (2Tm
4.2). Já Pedro, apóstolo do Senhor, diz ser presbítero, e lembra que foi
testemunha dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo (1Pe 5.1). O que
devemos entender, é que o servo de Jesus Cristo no Novo Testamento, não era
livre para pregar o que achasse melhor, mas era obrigado a pregar a verdade
do cristianismo. Devia pregar a Palavra de Deus, ser testemunha do
Evangelho de Cristo. O pregador precisa e deve se esforçar para pregar a
Palavra de Deus. É possível ser eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído
no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, ensinar diligentemente e falar
ousadamente das coisas do seu Senhor (At 18. 24-26). Nesse sentido, o
pregador nunca deve pregar a Palavra de Deus com inexatidão ou ficar aquém
de sua plena verdade. Por isso, Paulo novamente ordena a Timóteo: “Procura
apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a Palavra da verdade” (2Tm 2.15). Observemos
que a maneira de o obreiro não se envergonhar e de ser aprovado diante de
Deus é manejar bem a palavra da verdade. Portanto, o pregador tem a
obrigação de interpretar a Palavra de Deus com exatidão, iluminado pelo
Espírito Santo (1Co 2.12), e pregar com humildade e sabedoria. É obrigação
do pregador receber de Deus e entregar ao povo o que Deus deseja falar (1Co
9.16; 11.23). Não é admissível um pregador falar de si mesmo, pregar para
agradar ao povo, fazer negócios com a Palavra, e ser imprudente. Pregador
que tem compromisso com Deus prega a Palavra de Deus. Prega salvação,
santificação e paz. Irmãos queridos, sabemos que esta não é uma mensagem
comum no meio pentecostal. Por isso, louvamos ao Senhor pelos pregadores
fiéis, independentemente da sua denominação. Queremos lembrar, porém, que
a forma de receber a capacitação de Deus, é pelo estudo reponsável da sua
Palavra, e não por milagre. A forma de se manejar bem qualquer instrumento,
é o diligente estudo teórico, acompanhado da prática. 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 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Colossenses 1.13-20 (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 108 NC – Aflição e Paz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-2 (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.
_______________________________________________________________________

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

Colossenses 1.13-20 (Leitura Alternada)
13 - Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu
amor,
14 - no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
15 - Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;
16 - pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi
criado por meio dele e para ele.
17 - Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste.
18 - Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia,
19 - porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude
20 - e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse
consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.

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!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

HINOS – NOVO CÂNTICO
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!
108 NC - AFLIÇÃO E PAZ
Se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer,
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou!
Sou feliz com Jesus,
Sou feliz com Jesus, meu Senhor!
Embora me assalte o cruel Satanás,
E ataque com vis tentações;
Oh! Certo eu estou, apesar de aflições,
Que feliz eu serei com Jesus!
Meu triste pecado, por meu Salvador
Foi pago de um modo cabal!
Valeu-me o Senhor! Oh! Mercê sem igual!
Sou feliz, graças dou a Jesus!
A vinda eu anseio do meu Salvador,
Em breve virá me levar
Ao céu, onde eu vou para sempre morar
Com remidos na luz do Senhor!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 22 do Breve Catecismo – Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem?
Resposta: Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem tomando um verdadeiro corpo e uma alma
racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da virgem Maria, e nascido
dela, mas sem, pecado (Jo 1.14; Lc 1.31,35,41-42; Gl 4.4; Hb 2.14; 4.4;,15; 7.26).

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).

