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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!!! – Para que a vida tenha sentido,
para que as coisas façam sentido em nossa vida nós precisamos
vê-las com a lente de Deus. Precisamos ter a mente de Cristo e
vê-lo como Criador, Sustentador, Senhor, Salvador e Juiz. Esse
é o sentido da verdadeira sabedoria: o temor do Senhor, que é
fruto obrigatório do conhecimento da sua soberania. Somente
quando conhecemos o Senhor com os atributos acima, nós o
tememos pelo que ele é, e todas as coisas passam a fazer sentido
para nós. Ele é Senhor de toda a sua criação.
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 - Elieudes (98813-0437) e
Jussara (98713-2871); Dia 10 - Samuel (98650-2004); dIA 11
– David Pretos; Dia 12 - Edna (98738-7939); Dia 14 Antônio; Dia 23 – João Batista (99633-0947); (Dia 25 Glaucinha (3507-1899); Dia 26 – Enzo França; Kaio Martins
(99939-9835) Dia 29 - Kallyane (99689-8260) e Maria Nina
(3043-8857). 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!
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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.

O VERDADEIRO SENTIDO DA VIDA
Vaidade das vaidades! Diz o Pregador; vaidade das vaidades! Tudo é
vaidade (Ec 1.2).
Queridos, quem lê o livro de Eclesiastes sem a perspectiva correta pode
facilmente questionar por que esse livro faz parte da Bíblia. Sem nenhuma
dúvida o livro tem um tom pessimista desde o seu início, como se pode ver
no versículo acima. Na versão NVI da Bíblia, este versículo aparece com
a seguinte tradução: Que grande inutilidade! Que grande inutilidade!
Nada faz sentido (Ec 1.2). Vejam em que situação se encontrava o
Pregador, ninguém menos que o rei Salomão, filho de Davi (Ec 1.1). O
homem mais sábio do mundo repercute a falta de sentido própria das
pessoas que estão à procura de um sentido para suas vidas. O psiquiatra e
professor da Universidade de Viena Viktor Frankl, que quando criança
sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, afirmou estar
convencido de que o maior anseio dos seres humanos é encontrar um
sentido para as suas vidas. O livro de Eclesiastes mostra essa verdade no
momento em que evidencia as muitas oscilações de humor e de
sentimentos do Pregador em busca de sentido para sua vida. Como pode
um homem da estatura espiritual de Salomão enfatizar a futilidade da vida
humana, presa ao tempo e ao espaço, ignorando ou negando a realidade de
Deus? Na perspectiva do tempo o Pregador imagina que a realidade está
restrita ao espaço de tempo da vida humana, com suas injustiças e
sofrimentos. Para ele, a vida humana começa com o nascimento e termina
com a morte e dissolução, como a vida dos animais (Ec 3.19). Então ele
conclui que tudo é realmente inútil, e nada faz sentido. Tudo é vaidade. Por
outro lado, se a realidade está restrita ao espaço, se o esforço do homem
debaixo do sol é inútil e sem nenhuma perspectiva além deste mundo (Ec
1.3), então novamente nada faz sentido para o Pregador, para quem tudo é
correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Como solucionar essa falta de
sentido para a vida? Pela graça de Deus o Pregador não ficou entregue às
suas dissoluções mentais insensatas, e compreendeu que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria, como ele mesmo registrou em Provérbios 9.10.
Somente Deus pode dar significado à vida, uma vez que ele é o doador da
vida. Só ele pode suprir o que falta para se ter uma vida plena. Afinal, é
Deus quem adiciona eternidade ao tempo, transcendência ao espaço, e isso
aparentemente foi desconsiderado pelo Pregador durante muito tempo de
insensatez. Porém, quando ele voltou a ver as coisas pela perspectiva
correta, concluiu que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o que
dá sentido à vida (Ec 12.13), demonstrando que a sabedoria começa com
um humilde reconhecimento da realidade de que Deus está acima de todas
as coisas. Somente a partir daí tudo faz sentido. Pensem nisso!
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 92.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – Ó Rei Sublime.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.33-48 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – Morada Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

HINOS – NOVO CÂNTICO
113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.

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.

Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixeele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!

LEITURA BÍBLICA

Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Salmos 92.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.
___________________________________________________________________________

Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!

Salmos 119.33-40

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

33 - Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim.
34 - Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei; de todo o coração a cumprirei.
35 - Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo.
36 - Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça.
37 - Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho.
38 - Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem.
39 - Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons.
40 - Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos; vivifica-me por tua justiça.
41 - Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a
tua promessa.
42 - E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra.
43 - Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos.
44 - Assim, observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre.
45 - E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos.
46 - Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei.
47 - Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo.
48 - Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos.

HINOS – NOVO CÂNTICO

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.

Então aos céus subindo, na glória eu me verei

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ

Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!

Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!

No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor

SÍMBOLOS DE FÉ

GUARDE NO CORAÇÃO

Pergunta nº 41 do Breve Catecismo – Onde está a lei moral resumidamente
compreendida?

Disse Jesus: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto
mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? (Lc 11.13).

Resposta: A lei moral está resumidamente compreendida nos Dez Mandamentos (Mt 19.17-19).

