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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. Fem inina
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!!! – Todos nós gostaríamos de dizer
como Jó: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus
olhos te veem (Jó 42.5). Porém, nem de longe queremos passar
pela experiência que Jó passou para chegar a tal nível de
maturidade espiritual. Queremos a glória, mas não queremos
passar pela cruz. Lembrem-se! É no sofrimento que Deus
aperfeiçoa o nosso caráter e nos fortalece, para louvor da sua
glória.
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 e 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,
e não segundo tradições humanas.
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.

SOMOS AGENTES DE DEUS
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden
para o cultivar e o guardar (Gn 2.15).
Queridos, é comum ouvirmos as pessoas reclamando do trabalho, mesmo
aquelas ditas crentes. Mais comum ainda é ouvirmos as pessoas
reclamando da segunda-feira como um dia chato, maçante, cheio de tédio
por causa do cansaço (ou ressaca) do domingo. Não é estranho ouvir isso
de um crente? Como pode um salvo, alguém que conhece o propósito de
Deus para a sua criação, reclamar da segunda-feira porque está cansado do
domingo? Ora, o domingo é o dia de descanso restaurador, também
dedicado à adoração daquele que nos deu a vida, o trabalho e todas as
coisas de que dispomos para a realização do nosso trabalho. Portanto, na
segunda-feira os crentes devem estar dispostos e radiantes por mais uma
semana de trabalho que se inicia, pela graça e com a graça de Deus.
Precisamos ter uma concepção correta acerca do trabalho. Muitos crentes
encaram o trabalho como um castigo, como algo doloroso que temos de
fazer para garantir o pão de cada dia. Já imaginaram Adão aborrecido toda
segunda-feira para retomar o cultivo do jardim, conforme Deus lhe
mandou? É claro que não! Certamente Adão trabalhava com prazer. Afinal,
ele sabia que naquela tarefa, Deus criou o jardim, e o criou para cuidar do
jardim. Vamos pensar com Adão? Ora, se Deus criou o jardim, certamente
poderia cuidar dele sozinho. Contudo, Deus preferiu criar o homem para
ser o seu agente no cuidado das coisas criadas. Quanta honra Deus nos
concedeu! Como é possível um salvo reclamar disso? Vamos entender
melhor. Deus criou a natureza e nos deu o poder para dominá-la, para
cultivá-la. Portanto, cultura é aquilo que fazemos com o que Deus nos deu.
Lembram? O jardim foi criado por Deus, e dado a Adão para cultivá-lo e
guardá-lo. Observem que a natureza é tudo aquilo que Deus criou, é a
matéria prima; cultura é resultado do cultivo humano. A natureza é uma
criação divina; a cultura ou o cultivo pelo homem, porém, é o que
transforma a matéria prima em bens e mercadorias necessárias ao
desenvolvimento da vida. Percebem quanta honra o Senhor Deus nos
concedeu? O Criador do universo nos comissiona a partilharmos de seu
trabalho, o que ele poderia fazer sem a nossa participação. Portanto,
quando conhecemos o propósito de Deus na criação do seu reino cósmico,
não podemos deixar de considerar o nosso trabalho como um privilégio.
Quando entendemos que somos agentes de Deus, o nosso Criador e Senhor,
não podemos deixar de realizar o nosso trabalho com toda satisfação, com
todo esmero, seja qual for o trabalho, porque sabemos que estamos fazendo
a obra de Deus. Quanta honra! Como é bom conhecer as Escrituras e saber
qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Considerem estas coisas.
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 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.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – Morada Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
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.
___________________________________________________________________________
Salmos 119.41-56 (Leitura alternada)
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.
49 - Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar.
50 - O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica.
51 - Os soberbos zombam continuamente de mim; todavia, não me afasto da tua lei.
52 - Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor.
53 - De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei.
54 - Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação.
55 - Lembro-me, Senhor, do teu nome, durante a noite, e observo a tua lei.
56 - Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 42 do Breve Catecismo – Qual o resumo dos Dez Mandamentos?
Resposta: O resumo dos Dez Mandamentos é: amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração,
de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento; e ao nosso próximo
como a nós mesmos (Mt 22.37-40).

HINOS – NOVO CÂNTICO
26 NC - AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e Vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!

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.

HINOS – NOVO CÂNTICO
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.
Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

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!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.
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: Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo
se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria (Jo 16.20).

