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

VOCÊ PRECISA SABER!!! A grande maioria dos cristãos
considera a Bíblia um livro sagrado, mesmo sem discernir o
espírito das Escrituras. Não compreendem que assim como a
lei serviu de aio para levar os israelitas a Cristo (Gl 3.24), a
Bíblia é mera agência com a finalidade de conduzir-nos ao
pleno conhecimento de Deus, e a uma viva relação com ele.
Portanto, ao contrário do que muitos imaginam, a Bíblia não
tem finalidade nem poder em si mesma. Aqueles que não
discernem o espírito da Bíblia são como os judeus escribas e
fariseus. Podem ser capazes de levar uma vida regrada, restrita,
porém, legalista, como algo independente de um
relacionamento direto, íntimo e verdadeiro com Deus. Lembrese! Só a verdade liberta.!

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).

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

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h - Escola Bíblica.
18:00h - Culto de
Adoração.

SEGUNDA
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.

========================

Nosso endereço

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

ANIVERSARIANTES – Dia 15 – Francisco de Assis Rique
(98803-0178); Dia 20 – José Eduardo Cassiano Isidro Gomes
(998786-7432; Dia 22 – Luiz Felipe Dias de Araujo. 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!

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 PASTOR E O ENSINO DAS ESCRITURAS
“... o qual [Deus] nos habilitou para sermos ministros de uma nova
aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o
espírito vivifica” (2Co 3.6)
Queridos, conforme insistimos em mostrar, todo o ensino do Senhor Jesus
era um contraponto ao ensino dos escribas e fariseus. Estes, que eram os
líderes religiosos de Israel, não compreendiam o verdadeiro sentido ou
intenção, o espírito da lei, e por isso as suas conclusões eram erradas.
Obviamente, como nada há de novo sob o sol (Ec 1.9), é tolice imaginar
que líderes religiosos atuais não cometem os mesmos erros, em função da
mesma incapacidade farisaica. Como sabemos, o Espírito Santo não opera
no vácuo. Por isso, a sua revelação foi, é, e sempre será materializada de
alguma forma, tanto na criação como na redenção, conforme as Escrituras
Sagradas. Aqui jaz o problema: a preferência do homem pecador pela
forma em detrimento do conteúdo. Esse era o equívoco dos judeus, escribas
e fariseus, e é sobre isso que Paulo se refere quando diz que a letra mata,
mas o espírito vivifica, afirmando que os verdadeiros ministros da Palavra
são habilitados por Deus, capacitados a discernir o espírito da lei. A letra
da lei não tem tanta importância quanto o espírito nela contido, já que o
propósito da letra, ou da forma, é apenas dar corpo ao espírito. O Senhor
Jesus deixou isso bem claro. Não é a letra não matarás, não adulterarás,
não furtarás que importa, e sim o espírito da lei, que vai muito além do
ato. A letra da Bíblia não tem como propósito final fazer com que deixemos
de praticar pecados, e sim que amemos a justiça, a virtude, o direito, pelo
pleno conhecimento de Deus. A liberdade que Cristo oferece não é pela
simples obediência a regras proibitivas, e sim pelo conhecimento da
verdade (Jo 8.32,36). Esta é a diferença básica entre um fariseu legalista e
um pastor habilitado por Deus: os fariseus e seus seguidores pensam estar
se santificando apenas pelo esforço em cumprir certas regras, mesmo que
sejam regras bíblicas, porém, sem discernir o espírito da lei. Tais pessoas,
extremamente zelosas quanto ao não adulterarás, por exemplo, não
parecem nem um pouco preocupadas com o fato de serem orgulhosas,
arrogantes, desobedientes, contenciosas, intrigantes, ciumentas, invejosas,
ou despeitadas com os outros. Desde que não pratiquem “certos pecados”,
tudo parece estar bem. Já o pastor, a exemplo de Jesus e dos apóstolos, pelo
ensino da palavra, busca promover o livre desenvolvimento do caráter
espiritual das ovelhas sob seu pastoreio, e não apenas um caráter formal,
legalista. O ministério de um pastor habilitado por Deus é conduzir o
rebanho pelo caminho do discipulado, para que todos se desenvolvam
como filhos de Deus, até que cheguem à medida da estatura da plenitude
de Cristo (Ef 4.13). Considerem estas coisas.
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 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 333 NC – Transformação.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
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!

Cristo me amou e me livrou!
O seu imenso amor me transformou!
Foi seu poder, o seu querer!
Sim, Cristo, o Salvador, me transformou!
Minha vida, todo o ser,
Quero lhe consagrar!
Ao seu lado vou viver,
O seu amor cantar.
A mensagem transmitir
Aos que perdidos são!
Venham todos já fruir
A salvação!

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!

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.

HINOS – NOVO CÂNTICO

336 NC - TRANSFORMAÇÃO
Eu, perdido pecador,
Longe do meu Jesus
Me encontrava, sem vigor,
A perecer sem luz.
Meu estado Cristo viu,
Dando-me sua mão,
E salvar-me conseguiu
Da perdição.

Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 28 do Breve Catecismo – Em que consiste a exaltação de Cristo?
Resposta: A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia; em subir
ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no último dia
(At 1.9,11; 17.31; 1Co 15.3-4; Ef 1.19-20).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele
que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele (Jo 14.21).

