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!!! As tarefas essenciais da igreja
são: 1) Adorar a Deus; 2) ensinar e equipar os santos, através do
ministério pastoral, e 3) evangelizar, como consequência natural
de uma vida de santidade. Quando a igreja assume a forma de
uma organização humana, cheia de regras extra bíblicas, ela se
desvia das suas tarefas essenciais e passa a ser um clube
sociorreligioso, uma casa de espetáculos, um movimento de
protesto, ou mesmo uma entidade de assistência social. Em
qualquer caso, a igreja perde o seu papel profético e passa a ser
uma mera instituição secular, desprovida do poder do Espírito
Santo. Portanto, como Igreja, glorifiquemos 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 05 – Ezequiel; Dia 12 –
Heitor; Dia 15 – Francisco Rique (98803-0178); Dia 20 –
José Eduardo Cassiano Isidro Gomes (998786-7432; Dia 22
– Luiz Felipe Dias de Araujo. Deus abençoe os seus santos.

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
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

SEXTA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
18:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
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!

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 LONGANIMIDADE DE DEUS
Lucas 20.9-18
Queridos, na parábola dos “lavradores maus” notamos a admirável
longanimidade de Deus. O comportamento do “dono da vinha” simboliza
a maneira como Deus lida com os homens pecadores. É uma ilustração
correta dos atos misericordiosos e fiéis de Deus para com a nação de Israel.
Um profeta após outro foi enviado para mostrar-lhes o caminho que
deviam seguir (2Rs 17.13). Uma mensagem após outra foi constantemente
transmitida, apesar dos insultos, injúrias e crimes de morte contra os
mensageiros de Deus. Igualmente, esta parábola é uma figura exata do
gracioso lidar de Deus com os cristãos. Durante todos esses séculos, Deus
tem suportado nossas atitudes erradas. Por repetidas vezes Deus tem sido
provocado por maus testemunhos e desobediência aos seus mandamentos.
No entanto, pela sua longanimidade e fidelidade, Deus tem suscitado
ministros fiéis e dedicados ao ensinamento da sua Palavra com integridade,
apesar de toda falta de consideração, desprezo, abandono ou até
perseguição que eles sofrem. Por isso, lembrando a longanimidade de
Deus, os cristãos não têm do que se gloriar. Muito pelo contrário, assim
como os judeus, tanto do Velho Testamento quanto da época do Senhor
Jesus, devemos lembrar o quanto somos devedores a Deus pelas suas
incontáveis misericórdias. Sabemos que Deus, pela sua longanimidade e
graça, não tem lidado conosco na proporção dos nossos pecados, nem nos
sentenciado de acordo com as nossas iniquidades, em função da justiça que
nos foi imputada pelo sangue do Cordeiro. Pura graça de Deus, que se
estende por causa da sua longanimidade. Então, de que se gloriar, fato
evidenciado pela constante negação da glória de Deus? Infelizmente,
muitos cristãos negam a glória de Deus quando não dão ouvidos às
inúmeras mensagens que o “dono da vinha” incessantemente lhes tem
enviado, mesmo aqui na nossa Igreja. Queridos, devemos glorificar a Deus
com a nossa obediência e gratidão pelas suas incontáveis misericórdias,
paciência e longanimidade para conosco. Estejamos certos de que o Dia do
Senhor apresentará perante os nossos olhos extasiados uma extensa lista de
bênçãos não recebidas por pura desobediência, arrogância e orgulho que
nos levaram a agir como se fôssemos independentes de Deus. Bênçãos de
livramentos que pouparam vidas, bênçãos de providência, de provisão, de
consolo, de conforto, e não poucas de advertência, como esta. Ah! Irmãos,
como eu gostaria de ver o reconhecimento do grande amor de Deus, das
suas misericórdias, da sua longanimidade para conosco, através do
envolvimento e comprometimento dos irmãos com a obra do Senhor, na
busca do conhecimento de Deus pelo estudo diligente da sua Palavra, tudo
para louvor da sua glória. Considerem estas coisas. Amém.
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 95.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 24.1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
____________________________________________________________________
Salmos 24.1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
2 - Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu.
3 - Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
4 - O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura
dolosamente.
5 - Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
6 - Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó.
7 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
8 - Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas.
9 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
10 - Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 29 do Breve Catecismo – Como somos feitos participantes da redenção adquirida
por Cristo?
Resposta: Somos feitos participantes da redenção adquirida por Cristo, pela eficaz aplicação
dela feita a nós pelo seu Santo Espírito (Jo 1.12-13; 3.5-6; Tt 3.5-6).

HINOS – NOVO CÂNTICO
14 NC - LOUVOR

HINOS – NOVO CÂNTICO
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Grande prova de amor, comunhão no Senhor
Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.

Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

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).

