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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Indivíduos que dizem ter sido
chamados por Deus para serem pregadores da Palavra, pastores e
mestres, mas que não buscam diligentemente capacitar-se para o
ofício, só demonstram que são pretensiosos ou fanáticos, e agem
por um espírito demoníaco. São falsos pastores e falsos mestres já
condenados, e o que é pior, os que lhes dão ouvidos, tornam-se
cúmplices das suas más obras (2Pe.2.17-22; 2Jo 1.7-11).

COMPROMISSO E COMPROMETIMENTO – Diante do
compromisso que assumimos com a nossa igreja, encorajamos
os irmãos a que tenhamos o correspondente comprometimento
indispensável à continuidade da obra para a qual o nosso Senhor
nos vocacionou. Lembramos que, entre outras responsabilidades
que assumimos, como testemunho da nossa vocação, está o
sustento básico da nossa comunidade, quais sejam o sustento
pastoral e a manutenção do prédio que nos abriga.

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

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 Henrique (32258820); Dia 16 – Lorena (3506-3373); Assíria (3506.3373);
Dia 17 – Letícia; Dia 18 – Maylcker (8862-0996); Mirlley
(8862-0980); 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!

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226– João Pessoa-PB.

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES

O OFÍCIO DE PASTOR
Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós (1Pe 5.2).

DOMINGO
9:00h - Escola Bíblica.
18:00h - Culto de
Adoração.

SEGUNDA
19:30h – Culto de
doutrina / Estudo
bíblico.

SEXTA
19:30h - Culto de
doutrina / 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.

Queridos, como este é um assunto recorrente em toda Bíblia, desde os
profetas do Velho Testamento, queremos continuar refletindo sobre o
ofício de pastor. De todos os títulos bíblicos empregados para descrever
o ministério pastoral, e são muitos, o mais adequado é o de pastor. Os
pastores da Igreja, como os pastores de ovelhas, devem guardá-las para
que não se percam, devem conduzi-las aos verdes pastos da Palavra de
Deus, e devem alertá-las contra o engano dos falsos pastores. O título
de pastor é o escolhido pelo apóstolo Pedro, quando ordena aos
presbíteros que pastoreiem o rebanho de Deus, porque foi esta a ordem
que ele recebeu do Senhor Jesus, como lemos em João 21.15-17. Ali,
por duas vezes o Senhor usou o termo “apascenta”, que no original
significa “alimenta”, e uma vez usou o termo “pastoreia”, que no
original significa cuidar do rebanho, reger, governar, nutrir, suprir o
necessário para as necessidades da alma. Por isso, nesta palavra do
apóstolo vemos como ele considera o objetivo primário do ofício de
pastor, pois, na sequência do texto, ele dá sábias instruções quanto às
atitudes que um pastor deve ter no exercício do seu ofício. O pastor que
não alimenta o seu rebanho com a Palavra da Verdade será responsável
pelo seu extravio, e as ovelhas morrerão de fome, ou morrerão
envenenadas por falsos ensinos engendrados por mentes corrompidas
pelo diabo. Por isso, a alimentação das ovelhas é uma tarefa essencial
no ofício de pastor, uma vez que elas não conseguem encontrar bom
alimento e água por si mesmas. As ovelhas precisam ser conduzidas a
uma alimentação adequada, a fim de terem vida em abundância.
Quando um ministro do evangelho sobe ao púlpito, ele é o pastor no
ato de alimentar o rebanho. Se cada pastor tivesse consciência disto,
não ouviríamos tantos sermões tolos, desprovidos de conhecimento e
de sabedoria, ou cheios de veneno, que, ao invés do alimento que nutre
a vida, provoca a morte. Pastorear e apascentar nos termos da Palavra
de Deus: nisto consiste o ofício de pastor, e não em fazer promessas
que Deus não mandou, ou promover entretenimento como se fosse
animador de auditório. Queridos, a maior bênção que Deus pode dar a
uma igreja, é conceder-lhe um pastor fiel à Palavra, sincero e reto nos
caminhos do Senhor, assim como a maior maldição para uma igreja é
ter um falso pastor, um guia cego, não regenerado, e por consequência,
inepto, despreparado para o ofício de pastor. Por isso, clamemos a Deus
por pastores fiéis para apascentar e pastorear as suas ovelhas.
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 113.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 9 NC – Aleluia ao Deus Triúno.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 78.1-7 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 334 NC – A Conversão.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
______________________________________________________________________
Salmos 78.1-7 (Leitura Alternada)
1 - Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha boca.
2 - Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
3 - O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
4 - não o encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e
o seu poder, e as maravilhas que fez.
5 - Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos
pais que os transmitissem a seus filhos,
6 - a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e
por sua vez os referissem aos seus descendentes;
7 - para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas
lhe observassem os mandamentos;

HINOS – NOVO CÂNTICO
9 NC – ALELUIA AO DEUS TRIÚNO
A ti, ó Deus, altíssimo Senhor,
Eterno Pai, supremo Benfeitor,
Teus filhos vêm, alegres, dar louvor.
Aleluia! Aleluia!
A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
Da graça a fonte, da verdade a luz,
Por teu amor mostrado sobre a cruz,
Aleluia! Aleluia!
A ti, ó Deus, Espírito de amor,
De nossas almas santificador.
Mestre divino, bom Consolador,
Aleluia! Aleluia!
Ó Deus Triúno, vem-nos conceder
A plenitude do real poder,
E as nossas almas vem, aqui, reger.
Aleluia! Aleluia!

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.
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.

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

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.

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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 25 do Breve Catecismo – Como Cristo exerce o ofício de sacerdote?
Resposta: Cristo exerce o ofício de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma só vez, em
sacrifício, para satisfazer a justiça divina, para reconciliar-nos com Deus, e para fazer
contínua intercessão por nós (Rm 3.26; 10.4; Hb 2.17; 7.25; 9.14,28).

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).

