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Glaucinha - 3507-1899
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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!!! - A “páscoa” mercantilizada
como o mundo a conhece é fruto da natureza pecaminosa dos
homens, que sempre temerão a verdade. Por isso mesmo,
preferem criar e seguir suas próprias tradições. Fiquemos
atentos para as invenções humanas, e sigamos tenazmente a
verdade segundo as Escrituras Sagradas, para que não
incorramos no erro de substituí-la pelas tradições humanas.

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

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES

A PÁSCOA CRISTÃ
Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal foi imolado (1Co 5.7).

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.
AVISO DA SAF – Dia da Família Presbiteriana –
Passaremos todo o dia 01.05.17, segunda-feira, na granja da
Primeira I.P. de João Pessoa, em Santa Rita. Todas as
famílias da nossa Igreja devem participar. A SAF está na
coordenação do evento.
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.

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

ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Lílian Nóbrega (999480907); Dia 07 – Amália Alencar ( 99982-7327); Dia 09 – Lucas
Cavalcante (98742-5388); Dia 11 – José Fábio (3225-8820);
Dia 19 – Socorro Martins (99660-4610); Dia 25 – Ester Pretos
(98865-3090); Dia 28 – Desiree Penélope (3225-1656) e Lucas
Matias (98796-3316). Deus abençoe os seus santos.

18:00h - Atendimento
no Gabinete.

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.

18:00h - Atendimento
no gabinete.

QUINTA
15:00h - Atendimento
no Gabinete.

SEXTA

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida
de todos vocês. Voltem sempre!

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, mais uma vez, vamos relembrar o verdadeiro significado da
páscoa cristã. A “páscoa” mercantilizada que vemos na mídia e nos
supermercados nada tem a ver com a páscoa dos judeus, muito menos
com a páscoa cristã. Trata-se apenas de um apelo mercadológico para
estimular o consumismo. A páscoa original é a festa dos judeus que
comemora a sua libertação do cativeiro Egípcio por ocasião da décima
praga, a saber, a morte de todos os primogênitos na terra do Egito. A
palavra hebraica pesach significa “passar por cima” ou “passar por
sobre”, o que aconteceu quando o anjo da morte poupou os
primogênitos do povo hebreu, passando por sobre as suas casas,
assinaladas que estavam com o sangue do cordeiro pascal (Êx 12.2123). Em face do cordeiro sacrificado na ocasião, o evento foi
integralmente associado à ideia de expiação, e a libertação do povo
hebreu, que deu origem à nação de Israel, tem seu paralelo no Novo
Testamento. Sabemos que a morte de Jesus, que ocorreu exatamente no
período da páscoa, foi um evento capital para os primeiros cristãos, e
daí por diante, durante todo o cristianismo, Jesus Cristo é chamado de
nosso cordeiro pascal, como está escrito em 1Co 5.7, estabelecendo,
definitivamente, o vínculo entre a nossa libertação da escravidão do
pecado, e a libertação dos hebreus da escravidão Egípcia. De igual
modo, a ordem de não ser partido nenhum osso do cordeiro pascal (Êx
12.46) foi aplicada pelo evangelista João às circunstâncias da morte de
Jesus (Jo 19.36), pelo que também foi estabelecido um vínculo entre os
dois eventos, fazendo a morte do cordeiro pascal dos hebreus, ser
símbolo da morte do cordeiro pascal dos cristãos. A última ceia,
semelhantemente, estabelece um vínculo entre os dois eventos, já que
é exposta nos evangelhos como uma refeição pascal, e é a base para o
ensino do apóstolo Paulo sobre a Santa Ceia (1Co 11.23-26). Em seu
ensino, Paulo deixa claro que a Santa Ceia é um memorial tanto da
morte libertadora de Cristo quanto da expiação, elementos também
presentes na páscoa do Velho Testamento. Por isso o apóstolo Paulo
escreveu que também Cristo, nosso cordeiro pascal foi imolado. Esta
é a páscoa cristã. Portanto, ainda que participemos das festas culturais
da páscoa, não esqueçamos de ensinar aos nossos filhos que, pela sua
graça, Cristo é a nossa páscoa, a libertação da escravidão do pecado e
do inferno, a passagem das trevas para luz, da morte para a vida eterna
na glória do Pai. Louvado seja o seu nome. 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 47.6-7 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas Divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 2.1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A certeza do Crente.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 272 NC – Cristo ressuscitou.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 47.6-7 (Leitura Uníssona)
6 - Salmodiai a Deus, cantai louvores; salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores.
7 - Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico.

___________________________________________________________
Salmos 2.1-12 (Leitura Alternada)
1 - Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
2 - Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu
Ungido, dizendo:
3 - Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
4 - Ri-se aquele que habita nos céus; o Senhor zomba deles.
5 - Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá.
6 - Eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião.
7 - Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me disse: Tu és meu Filho, eu, hoje, te gerei.
8 - Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua
possessão.
9 - Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro.
10 - Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos advertir, juízes da terra.
11 - Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
12 - Beijai o Filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho; porque dentro em
pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 34 do Breve Catecismo – O que é adoção?
Resposta: Adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos
filhos de Deus, e temos direito a todos os seus privilégios (Jo 1.12; 1Jo 3.1).

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

HINOS – NOVO CÂNTICO
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

272 NC – CRISTO RESSUSCITOU
Cristo já ressuscitou! Aleluia!
Sobre a morte triunfou! Aleluia!
Tudo consumado está! Aleluia!
Salvação de graça dá! Aleluia!
Cristo sobre a cruz sofreu! Aleluia!
E por nós ali morreu! Aleluia!
Mas agora vivo está! Aleluia!
Para sempre viverá! Aleluia!
Gratos hinos hoje erguei! Aleluia!
A Jesus, o grande Rei! Aleluia!
Ressurgiu, é vencedor! Aleluia!
Toda glória ao Redentor! Aleluia!

Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.
Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Eu sou o pão da vida; o que vem a mim, jamais terá fome; e o que crê em mim,
jamais terá sede (Jo 6.35).

