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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Os salvos são aqueles que Deus
reconciliou consigo mesmo pelo sacrifício do Senhor Jesus. À
reunião dos salvos chamamos Igreja, o corpo de Cristo, a
congregação dos que, como prova de que foram reconciliados com
Deus, exercitam o amor, o perdão, a prática das boas obras uns para
com os outros. Convém ressaltar que a Igreja demonstra que
realmente é o corpo de Cristo quando apresenta as suas virtudes.
Isso implica dizer que devemos amar e perdoar pessoas que não nos
dão boas razões para que as amemos e perdoemos, exatamente
como Cristo agiu conosco. Por isso, se somos verdadeiramente
salvos, membros da Igreja de Cristo, precisamos reproduzir as suas
virtudes.
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.

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 (3225-8820);
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 (88379180. 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

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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NOSSAS
ATIVIDADES
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.

IGREJA É A CONGREGAÇÃO DOS SALVOS
Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao
amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume
de alguns (Hb 10.24-25).
Queridos, como já falamos em outras ocasiões, certa vez lemos em um
boletim dominical de uma igreja, que traz a seguinte afirmação: “Igreja:
lugar de vida com Deus”. Conforme temos ensinado insistentemente os
irmãos, igreja nada tem a ver com um lugar específico. Foi isso que o
Senhor Jesus ensinou à mulher samaritana (Jo 4.19-24). Igreja é a
congregação dos salvos, pessoas que, antes e acima de tudo, têm
consciência de que são pecadoras eleitas por Deus, chamadas no tempo de
Deus, justificadas pela justiça de Jesus, adotadas como filhas de Deus em
Cristo Jesus, e santificadas diariamente pelo Espírito Santo que nelas
passou a habitar. Por que Igreja é a congregação dos salvos, e não um
lugar? Porque estas pessoas, uma vez salvas, recebem dons que precisam
ser exercitados a partir da comunhão no aprendizado da doutrina, esta
ensinada por pastores constituídos pelo Espírito Santo (At 20.28), até que
todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus (Ef 4.11-14). É na Igreja,
a congregação dos salvos onde quer que se reúnam, que o pastor expõe a
Palavra de Deus e estimula os irmãos à prática das boas obras a partir da
compreensão de quem somos: pecadores que, uma vez amados e perdoados
por Deus, precisam amar, perdoar e suportar uns aos outros. É assim que a
Igreja testemunha o evangelho de Cristo Jesus. Quando amamos,
perdoamos e suportamos uns aos outros, damos uma demonstração prática
de como Deus nos amou, perdoou, e nos suporta no poder do Espírito
Santo; quando nos comprometemos uns com os outros, damos uma
demonstração prática de como Jesus se comprometeu conosco, a ponto de
dar a vida por nós. Somente juntos podemos demonstrar esta verdade, já
que os dons não podem ser exercitados solitariamente. Não podemos
demonstrar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio vivendo isoladamente. Os dons,
que são distribuídos pelo Espírito Santo conforme lhe apraz (1Co 12.11),
visam à mutualidade para a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja,
as pessoas salvas, e não o lugar. Por isso, se de fato compreendemos o que
é Igreja, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos
ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume
de alguns; antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o
dia se aproxima (Hb 10.24-25). Reafirmando, Igreja é a congregação dos
salvos, pessoas justificadas e chamadas à prática da justiça de Deus, e que
demonstram de maneira crescente uma disposição de amar, perdoar e
suportar um grupo de pecadores semelhantes a nós, onde quer que estejam,
e não em um suposto lugar de vida com Deus. Este é o ensino bíblico.
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 38 NC – Louvores Sem Fim.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2.1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 61 NC – Ações de Graças.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

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.

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.
_______________________________________________________________________

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!

Efésios 2.1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
2 - nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade
do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência;
3 - entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como
também os demais.
4 - Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
5 - e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela graça
sois salvos,
6 - e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus;
7 - para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para
conosco, em Cristo Jesus.
8 - Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
9 - não de obras, para que ninguém se glorie.
10 - Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nelas.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor!

HINOS – NOVO CÂNTICO
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

61 NC – AÇÕES DE GRAÇAS
Graças dou por esta vida,
Pelo bem que revelou,
Graças dou pelo futuro
E por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas,
Pelo amor, pela aflição,
Pelas graças reveladas,
Graças dou pelo perdão.
Graças pelo azul celeste,
E por nuvens que há também,
Pelas rosas do caminho
E os espinhos que elas têm.
Pelas noites desta vida,
Pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida
E a esperança que falhou.
Pela cruz e o sofrimento,
E, afinal, ressurreição,
Pelo amor que é sem medida,
Pela paz no coração;
Pela lágrima vertida
E o consolo que é sem par,
Pelo dom da eterna vida,
Sempre graças hei de dar.

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 25 do Breve Catecismo – Como Cristo exerce o ofício de rei?
Resposta: Cristo exerce o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e
protegendo-nos, reprimindo e subjugando todos os seus e nossos inimigos (Slm 110.3; Is 33.22;
At 12.17; 18.9-10; 1Co 15.25).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim,
assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas.
(Jo. 10:14-15).

