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 – Nós, os salvos, precisamos fazer
a vontade de Deus, não apenas porque concordamos com ela, e
sim, em obediência, porque é a vontade de Deus. Lembre-se que,
por natureza, a nossa tendência é sempre discordar do que
contraria a nossa vontade. Por isso, nós, os crentes, mesmo
discordando, precisamos obedecer a Deus porque ele é santo,
justo e digno; porque sabemos que foi ele quem nos criou e nos
redimiu. Sabemos que ele nos ama e quer nos conduzir em
santidade de vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso,
sejam quais forem as circunstâncias, precisamos obedecê-lo
como filhos amados, porque ele é Deus, o nosso Pai amado.
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 08 – Milena (8650-2004); Dia
09 – Júnia (8826-3019); Dia 14 – Hélder (3225-8820); Dia
16 – Lorena (3506-3373); Assíria (3506.3373); Dia 17 –
Letícia; Dia 18 – Maylcker (8862-0996); Mirlley (88620980); Dia 19 – Valsângela (8670-0152); Dia 25 – Edivânia
(8837-9180. 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 – Estudo
bíblico.

SEXTA
19:30h - Estudo
bíblico.

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.

A ALEGRIA NO SENHOR
Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, alegrai-vos (Fp 4.4).
Queridos, são inúmeros os chamamentos de Deus para que o seu povo se
alegre nele, seja através das festas prescritas na lei de Moisés, seja através
dos profetas, dos salmistas ou dos apóstolos. Observem que a alegria
ordenada é no Senhor, e não em nós mesmos, por meio de invenções
humanas para o nosso próprio entretenimento. Infelizmente, a impressão
que temos nas reuniões chamadas de culto, é que a alegria precisa ser
produzida pelos dirigentes, que agem como se fossem animadores de
auditório. O que foi feito do povo de Deus, a quem o salmista chama para
celebrar com júbilo ao Senhor (Sl 100.1)? Onde está a igreja, que, segundo
Pedro, exulta com alegria indizível e com grande glória (1Pe 1.8)? Como
justificar a falta de júbilo, de alegria na presença do Senhor? A única
resposta plausível é o desconhecimento de Deus e das maravilhas que ele
fez, faz e fará em nossas vidas. Nos salmos 44 e 78 o salmista diz que os
pais contaram aos filhos as maravilhas que Deus fez, para que eles contem
às gerações vindouras, a fim de que se perpetue o conhecimento de Deus,
e a alegria de ter um Deus poderoso para salvar. A ele pertence o poder e
a glória, e por isso merece adoração e louvor com alegria. Logo, somente
o desconhecimento de Deus e dos seus feitos pode ser a causa do desânimo,
da falta de júbilo na presença do Senhor. Não há dúvida de que a falta de
fé, em função do desconhecimento de Deus, é o motivo de uma vida
apática, sem contentamento no Senhor. Afinal, quando compreendemos o
motivo da vinda do Filho de Deus ao mundo; a sua encarnação como Jesus,
nascido de Maria pelo poder do Espírito Santo; a sua humilhação, paixão
e morte na cruz para nos salvar; a sua ressurreição e ascensão ao céu, onde
está sentado à direita do Pai intercedendo por nós; quando sabemos que ele
não nos deixou órfãos, mas mandou o Espírito Santo para nos consolar,
para nos fortalecer, para nos conduzir até que ele volte, não há como nos
apresentar desanimados ao culto, sem alegria que vem de dentro, a ponto
de necessitar de estímulos inventados pelo homem a fim de promover uma
alegria momentânea. O conhecimento das maravilhas que Deus fez, faz e
fará em nossas vidas é suficiente para que a igreja se alegre no Senhor, que
de fato tenha uma alegria indizível e com grande glória, que é produzida
pela intimidade com o Senhor. É claro que ainda não podemos entender o
significado completo das Escrituras, mas podemos entender que Jesus é o
nosso Senhor e Salvador; que ele nos substituiu na cruz do calvário; que
ele é o eterno sumo sacerdote intercedendo por nós junto ao Pai, e que o
Espírito Santo garante a nossa perseverança em santidade de vida neste
mundo corrompido, até que Jesus venha nos buscar. Este deve ser o real e
único motivo da nossa alegria no Senhor. 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 92.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas Divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34.9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A Certeza do Crente.
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 92.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.
____________________________________________________________________
Salmos 34.9-19 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem
nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

HINOS – NOVO CÂNTICO
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior

108 NC - AFLIÇÃO E PAZ

Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.

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!

Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.

Sou feliz com Jesus,
Sou feliz com Jesus, meu Senhor!

Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

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

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!

Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.

SÍMBOLOS DE FÉ

GUARDE NO CORAÇÃO

Pergunta nº 24 do Breve Catecismo – Como Cristo exerce o ofício de profeta?
Resposta: Cristo exerce o ofício de profeta, revelando-nos, pela sua Palavra e pelo seu
Espírito, a vontade Deus para a nossa salvação (Jo 1.1-4; 14.26; 15.15; 20.31; 2Pe 1.21).

Disse Jesus: Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa
de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos
lugar (Jo 14.1-2).

