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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – O perdão é um grande
testemunho de Cristo em nossas vidas. O Senhor Jesus nos
mandou perdoar. Porém, nós precisamos estar conscientes de
que o perdão não é um ato, senão um ato de fé. Nós não
decidimos perdoar, e pronto: está perdoado. Não é assim! Na
verdade, devemos tomar a decisão de perdoar, pela fé, em
obediência ao Senhor. A obediência faz parte do processo de
santificação que nos torna, a cada dia, mais parecidos com o
Senhor Jesus, e nesse processo de crescimento espiritual, o
perdão vai se consolidando até não restar nenhuma raiz de
amargura nos nossos corações, o que deve ser comprovado pelo
nosso testemunho de vida.
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.

========================

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

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

A IMPORTÂNCIA DO TESTEMUNHO
Colossenses 1.1-12.

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.

Queridos, quero convidá-los a meditar nesse pequeno trecho da carta de
Paulo aos Colossenses, sobre a importância do nosso testemunho. A igreja
em Colossos provavelmente foi formada por Epafras, um auxiliar de Paulo,
e o apóstolo nunca esteve naquela cidade. Como é bom, irmãos, ver um
pastor se dirigir a uma igreja que ele nem conhece e lhes falar dessa
maneira elogiosa, baseado apenas no testemunho de outras pessoas.
Quando a Bíblia ensina que devemos ser irrepreensíveis, de boa fama tanto
para os de dentro da igreja como para os de fora, é exatamente por causa
do nosso testemunho de santidade e fidelidade, para a glória de Deus.
Notem como o apóstolo Paulo dá graças a Deus pela piedade dos irmãos e
lhes informa que tem intercedido por eles no sentido de que progridam em
santidade e fidelidade a partir do entendimento da Palavra de Deus, até
porque sem entender a mensagem de Deus é impossível conhecê-lo.
Convém saber que os Colossenses passavam por grandes dificuldades em
virtude de uma prolongada estiagem que castigava toda aquela região, e
Paulo tinha conhecimento disso. Portanto, baseados na nossa cultura
materialista, era de se esperar que o apóstolo pedisse a Deus bênçãos
materiais para os irmãos, ou alguma providência divina no sentido de
melhorar a sua qualidade de vida. No entanto, mesmo sabendo das suas
limitações materiais, Paulo pediu algo superior. Pediu que eles
transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a
sabedoria e entendimento espiritual. Paulo sabia que os irmãos
consideravam mais importante viver de modo digno do Senhor, para a
glória do Senhor, frutificando em toda boa obra, e que só conseguiriam
isso, fortalecidos no Senhor, buscando-o com toda perseverança, alegria,
longanimidade, em qualquer situação, independentemente das
circunstâncias. Por fim, o apóstolo pede que os irmãos sejam gratos ao Pai
que os fez idôneos à parte que lhes cabe na herança dos santos na luz.
Idôneos quer dizer capacitados, aptos. Percebem como Paulo foi um pastor
sábio e fiel à Palavra? Ao mesmo tempo em que elogia os Colossenses, ele
não perde a oportunidade de ensinar-lhes que tudo o que tinham ou viessem
a ter era dádiva do Senhor, inclusive as virtudes pelas quais estavam sendo
elogiados. Meditem nisso, irmãos! Que sejamos conhecidos pela nossa
vida de santidade e fidelidade ao Senhor, a fim de que as informações a
nosso respeito glorifiquem a Deus. Lembrem que, se não fosse pela sua
graça, jamais nos capacitaríamos, jamais seríamos aptos a receber a
herança dos santos na luz. Por isso, toda nossa gratidão, todo nosso louvor,
toda nossa adoração ao nosso eterno Pai. 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 138.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.73-88 (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 103 NC – Salvação em Cristo.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 138.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da
tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.

HINOS – NOVO CÂNTICO
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.
Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

___________________________________________________________________________

84 - Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem?

85 - Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei.
86 - São verdadeiros todos os teus mandamentos; eles me perseguem injustamente; ajuda-me.
87 - Quase deram cabo de mim, na terra; mas eu não deixo os teus preceitos.
88 - Vivifica-me, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca .

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 44 do Breve Catecismo – Que nos ensina o prefácio dos Dez Mandamentos?
Resposta: O prefácio dos Dez Mandamentos nos ensina que temos obrigação de guardar todos os
mandamentos de Deus, por ser ele o nosso Senhor e nosso Redentor (Dt 11.1).

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.

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.

Salmos 119.73-88 (Leitura alternada)
73 - As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram; ensina-me para que aprenda os teus mandamentos.
74 - Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado.
75 - Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste.
76 - Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo.
77 - Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva; pois na tua lei está o meu prazer.
78 - Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente; eu, porém,
meditarei nos teus preceitos.
79 - Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos.
80 - Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado.
81 - Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação; porém espero na tua palavra.
82 - Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me
haverás de consolar?
83 - Já me assemelho a um odre na fumaça; contudo, não me esqueço dos teus decretos.

HINOS – NOVO CÂNTICO

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
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.

Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

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).

