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!!! – Muitas pessoas, inclusive
membros de igrejas tradicionais, andam em busca de
bênçãos, “curas milagrosas”, “sinais e maravilhas”, sem
demonstrar nenhum interesse pelos ensinamentos do Senhor
nas Sagradas Escrituras. Tais pessoas estão equivocadas. A
presença e o poder de Cristo estão na sua Palavra. Por isso,
ao invés de buscar experiências subjetivas, precisamos
buscar a presença e o poder de Deus através do estudo
diligente da Bíblia Sagrada, e não em supostas e enganosas
“experiências espirituais”.
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 06 - Marcos Martins (999260450); Dia 16 – Michael Lábis (98765-4667); Dia 22 –
Magaly Martins (98863-9271); Dia 26 – Jomalyson Martins
(99973-8216); Dia 28 – Janay (98770-3023); Dia 31 – Helder
Félix – (98881-8197, e Heldinho Félix (98723-6962). 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.

O PERDÃO E A CURA
Homem, estão perdoados os teus pecados. (...) disse ao paralítico: Eu te
mando; Levanta-te toma o teu leito, e vai para casa (Lc 5.20, 24).
Queridos, é comum tomarmos conhecimento de pessoas, membros de
igrejas tradicionais há bastante tempo, que em decorrência de alguma
enfermidade física, passam a perambular de igreja em igreja em busca de
cura milagrosa, ao invés de buscar maior intimidade com Deus, rogando a
sua misericórdia para que lhes sejam perdoados os pecados cometidos
diariamente. É como se a cura física fosse mais importante do que o
crescimento no conhecimento de Deus, independentemente das
circunstâncias, que, quanto mais adversas, mais nos ensinam sobre o seu
cuidado para com os eleitos. Além do mais, desconhecem que o perdão
sempre traz a cura, seja ela física, da alma, ou as duas, segundo o propósito
de Deus. No caso presente, o evangelista Lucas narra o episódio bastante
significativo do perdão e cura de um paralítico. O homem, impedido pelas
suas limitações físicas de chegar a Jesus, foi conduzido por quatro amigos,
de uma forma nada comum, até a presença do Mestre. Considerando a fé
do paralítico e de seus quatro amigos, visto o enorme trabalho que tiveram,
Jesus simplesmente lhe disse que os seus pecados estavam perdoados.
Convém observar que não há qualquer registro de decepção dos cinco
envolvidos, que ali permaneceram sem nada dizer. Os fariseus, porém, que
eram os mestres da lei, os pastores da época, arrazoavam consigo mesmos
que aquilo era uma blasfêmia, uma vez que só Deus pode perdoar pecados
(v.21). Eis a raiz do problema: os mestres da lei, os próprios pastores da
época não conheciam o Deus de quem se julgavam representantes. Mas
Jesus, por saber muito bem quem eram eles, interpelou-os, traçando um
paralelo entre as duas bênçãos, o perdão e a cura, declarando que perdoou
o paralítico para que as pessoas soubessem que ele tinha poder para perdoar
pecados, assim como tinha poder para curar, o que fez em seguida,
ordenando que o paralítico levantasse, tomasse o seu leito e fosse para casa,
diante do espanto geral. Porque o espanto? Porque aquelas pessoas ainda
não eram cristãs, ainda não conheciam o Cristo de Deus, aquele que veio
perdoar pecados, e para comprovar o seu poder, curou enfermidades físicas
para as quais ainda não havia solução por meio das ciências médicas. Sim,
mas, e muitos dos ditos crentes de hoje, conhecem? É razoável concluir
que não! Se conhecessem o Cristo de Deus, saberiam que o perdão enseja
a cura, que pode incluir a cura física, e que esta não é mais importante do
que o perdão. A nossa conduta precisa demonstrar que realmente
conhecemos o nosso Deus. Portanto, em qualquer circunstância,
descansemos no Senhor, certos de que ele nos ama sobremaneira, não por
nós mesmos, mas por amor do seu nome. Considerem estas coisas.
Pr. Juarez Rodrigues

ITURGIA (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 113.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.105-120 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
___________________________________________________________________________
Salmos 119.105-120 (Leitura alternada)
105 - Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos.
106 - Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos.
107 - Estou aflitíssimo; vivifica-me, SENHOR, segundo a tua palavra.
108 - Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos.
109 - Estou de contínuo em perigo de vida; todavia, não me esqueço da tua lei.
110 - Armam ciladas contra mim os ímpios; contudo, não me desvio dos teus preceitos.
111 - Os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do
coração.
112 - Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até ao fim.
113 - Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei.
114 - Tu és o meu refúgio e o meu escudo; na tua palavra, eu espero.
115 - Apartai-vos de mim, malfeitores; quero guardar os mandamentos do meu Deus.
116 - Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva; não permitas que a minha
esperança me envergonhe.
117 - Sustenta-me, e serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos.
118 - Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles.
119 - Rejeitas, como escória, todos os ímpios da terra; por isso, amo os teus testemunhos.
120 - Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 46 do Breve Catecismo – Que exige o primeiro mandamento?
Resposta: O primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como único Deus
verdadeiro, e nosso Deus, e como tal adorá-lo e glorifica-lo. (Dt 26.17; Sl 29-2; 95.6-7; Mt 4.10).

HINOS – NOVO CÂNTICO

HINOS – NOVO CÂNTICO
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

14 NC - LOUVOR
Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Grande prova de amor, comunhão no Senhor
Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.

Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

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!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

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: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer
a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim
mesmo (Jo 7.16,17).

