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!!! – Quando falamos em idolatria,
logo nos vem à mente as imagens de escultura. Porém, idolatria
não é somente isso. Torna-se nosso ídolo qualquer pessoa ou
coisa que destrone Deus do nosso coração: avareza, desejo de
riqueza, poder, sexo, posição social, comida, bebida, família,
amigos, trabalho, lazer, televisão, internet, e até mesmo a igreja,
bem como o nosso culto, se não estiver centrado na Palavra e
dirigido exclusivamente a Deus. Pense nisso!
ELEIÇÃO PASTORAL – Considerando o vencimento do prazo

de mandato do Rev. Juarez Rodrigues neste mês de maio, o
Conselho resolve abrir e encaminhar o processo de eleição para
pastor efetivo da nossa Igreja, na forma da CI/IPB, Cap. V,
Seção 2a, Art. 83, alínea “e”, com os seguintes critérios: a) o
mandato será de 05 (cinco) anos, observadas as exigências para
a função contidas na CI/IPB, Cap. IV, seção 2ª, Art. 32; b) o
prazo para apresentação de nomes a candidato é de 10 (dez) dias
a contar do dia 23 de abril de 2017; c) para ser aceito como
candidato o nome do pastor deverá ser indicado por, no mínimo,
05 (cinco) membros comungantes da Igreja; d) o pastor indicado
a candidato não poderá exercer qualquer função laboral
concorrente ao pastorado, exigindo-se dedicação integral ao
pastoreio da I P T M; e) se o único nome apresentado for o do
Rev. Juarez Rodrigues, desde já fica convocada uma Assembleia
Extraordinária a ser realizada no dia 21 de maio de 2017, para a
eleição.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 – Zenilda; dia 05 – Daniele
(98739-8249); dia 13 – Andriel (98713-2871); dia 17 – Jane
(99668-6797); dia 19 – Zoraide (98755-0178); dia 20 – Viviane
(3244-4975); dia 21 – Márcio (3225-8820) e Melissa (986502004); dia 23 – Vilta (3225-8820); dia 25 – Karen (981749114), e Licksomar (98889-7168); dia 30 - Matheus. 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
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.

“MÃE DE DEUS”
Queridos, hoje festejamos o Dia das Mães. As mães são pessoas
especiais, porque receberam de Deus o dom da maternidade, e por isso,
de forma equivocada, são consideradas doadoras da vida. Daí a serem
idolatradas é um pequeno passo, como acontece com Maria, mãe de
Jesus. Sabem como surgiu na Igreja essa história de “mãe de Deus”?
Esse título foi dado a Maria, mãe do homem Jesus, no Concílio de
Éfeso, no ano 431 depois de Cristo. Essa expressão “mãe de Deus” já
circulava entre os cristãos, mas Nestório, patriarca da Igreja Católica
em Constantinopla, se opunha a ela. Então, o Concílio de Éfeso
confirmou o uso da expressão, visto ter sido Maria mãe de Jesus, e
Jesus era Deus. Portanto, era legítimo dar a Maria o título de “mãe de
Deus”. Muito embora a ideia prevalente no Concílio de Éfeso não fosse
exaltar a pessoa de Maria, e sim, confirmar que Jesus era homem e
também era Deus, o uso popular da expressão “mãe de Deus”, passou
a ser usado para exaltar a pessoa de Maria. E daí por diante, Maria
passou a ser considerada uma deusa, pois, quem poderia ser “mãe de
Deus”, a menos que fosse uma deusa? Convém lembrar que todas as
civilizações pagãs da área do Mediterrâneo tinham suas “mãesdeusas”: A Fenícia tinha Astarote; a Frigia tinha Cibele; o Egito tinha
Ísis; a Grécia tinha Demeter. Em todas essas culturas havia uma deusa
que era mãe dos outros deuses. O próprio povo de Israel, como
conviveu com essas culturas, especialmente no Egito, onde
permaneceu escravo por quatrocentos anos, idolatrava a “rainha dos
céus” (Jr 44:17 e 25). Portanto, quem conhece a história da
humanidade, a história de Israel e a história da igreja, não estranha que
essa heresia da “mãe de Deus” ganhe cada vez mais força entre os não
evangélicos. É o simples desenvolvimento da cultura das “mãesdeusas” contextualizada na pessoa de Maria. Por esse motivo os
protestantes evangélicos objetam aos exageros que têm dado origem à
adoração a Maria, como se ela fosse alguma divindade. O que as
pessoas precisam entender é que Deus é eterno. Ora, como ele é eterno,
logo, não pode ter mãe. Quem teve mãe foi Jesus, o Deus filho, que se
fez homem por amor de nós, e para se fazer homem, teria que nascer
de uma mulher. No Novo Testamento, Maria é chamada mãe de Jesus
(Jo 2.1 e At 1.14) e nunca é chamada “mãe de Deus”, simplesmente
porque Deus não tem mãe. Ele é eterno, cuja existência não teve
princípio, nem terá fim. Por isso, todo louvor e adoração sejam dados
ao nosso Deus eterno.
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 117.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 9 NC – Aleluia ao Deus Triúno.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 128.1-6 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 61 NC – Ações de Graças.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 117.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos.
2 - Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste
para sempre. Aleluia!

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!

___________________________________________________________
Salmos 128.1-6 (Leitura Alternada)
1 - Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos!
2 - Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
3 - Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera; teus filhos, como
rebentos da oliveira, à roda da tua mesa.
4 - Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor!
5 - O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante
os dias de tua vida,
6 - vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 38 do Breve Catecismo – Quais são as bênçãos que os crentes recebem de
Cristo na ressurreição?
Resposta: Na ressurreição, os crentes, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente
reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, e tornados perfeitamente felizes no pleno
deleite de Deus, por toda a eternidade (Sl 16.11; Mt 10.32; 25.33-34; 1Co 2.9; 15.42-43;
1Ts 4.17).

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.
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.

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.

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.

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).

