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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – É comum se ouvir a frase,
pretensamente piedosa, que “Deus não chama pessoas
capacitadas; capacita aquelas a quem chama”. Porém,
indivíduos que dizem ter sido chamados por Deus para serem
pregadores da Palavra, evangelistas-missionários e/ou pastoresmestres, mas que não buscam diligentemente capacitar-se para o
ofício, permanecendo ignorantes e sem qualquer instrução para
o ministério da palavra, só demonstram que são arrogantes
pretensiosos ou fanáticos, e agem por um espírito demoníaco.
São falsos evangelistas, falsos missionários e/ou falsos pastores.

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

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

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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NOSSAS
ATIVIDADES

EVANGELIZAR, SEGUNDO A BÍBLIA
Efésios 4.7-14

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, conquanto evangelizar seja uma tarefa de todos os cristãos, a
Bíblia é clara ao nos informar que existem certas pessoas que recebem um
“algo mais”, recebem o dom de evangelista e/ou pastor e mestre, que o
Espírito Santo concede como lhe apraz. Podemos ver no texto acima, que
estas pessoas são vocacionadas por Deus para se dedicar especialmente à
pregação do evangelho aos não-crentes, e ao discipulado dos convertidos.
Estas pessoas são os evangelistas-missionários e os pastores-mestres.
Muito embora, repito, todos os cristãos precisem evangelizar, no mínimo,
com o seu testemunho de salvação, evidenciado em uma vida de santidade,
aqueles que recebem dons para evangelizar passam por um processo de
capacitação, a partir da identificação, pelo pastor, da sua idoneidade e
fidelidade à Palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo instrui ao seu
discípulo Timóteo (2Tm 2.1-2). Esta é a única forma bíblica para a escolha
de missionários e pastores. Ademais, a própria Igreja é capaz de perceber
quando algum de seus membros se dedica mais do que os outros,
demonstrando interesse maior do que os outros pelas almas perdidas, e/ou
pelo discipulado aos novos convertidos, através da pregação da Palavra de
Deus. Esse interesse será evidenciado, antes de tudo, pela sua diligência na
busca de capacitação, a fim de ser utilizado plenamente na obra de Deus.
Isso significa, na prática, que a pessoa que recebe o dom de evangelista,
seja missionário ou pastor, certamente se esforçará em cumprir os passos
necessários para chegar ao ministério, manejando bem a Palavra da
Verdade (2Tm 2.15). Obviamente, isso requer um período de estudos em
um instituto bíblico, por exemplo, onde pastores-mestres experientes
cuidarão do preparo do vocacionado ao sagrado ministério. Foi assim que
o Senhor Jesus preparou os seus apóstolos, e estes prepararam os seus
discípulos, como se vê nos evangelhos e nas cartas apostólicas. Conquanto
alguns irmãos, de forma insensata, achem que estudar Teologia “é uma
perda de tempo enquanto almas se perdem”, a eficácia da evangelização
está em fazer discípulos. Isso significa que evangelizar se completa no
ensino aos novos convertidos, e ninguém ensina o que não sabe. Portanto,
assim o evangelista-missionário como o pastor-mestre, precisam não
apenas dos ensinamentos adquiridos em seu período de formação
acadêmica, como precisarão de uma formação continuada para enfrentar
com sabedoria os problemas que surgem ao longo do seu ministério. Isso
implica dizer que a formação teológica de um evangelista, seja ele
missionário ou pastor, dura toda uma vida de estudo diligente da Palavra
de Deus. A par desta verdade bíblica, considerem estas coisas e julguem
aqueles que se dizem evangelistas sem o devido preparo, sejam
missionários ou pastores.
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 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 38 NC – Louvores Sem Fim.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.153-168 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
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 145.1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 – Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre.
___________________________________________________________________________
Salmos 119.153-168 (Leitura alternada)
153 - Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei.
154 - Defende a minha causa e liberta-me; vivifica-me, segundo a tua promessa.
155 - A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos.
156 - Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias; vivifica-me, segundo os teus juízos.
157 - São muitos os meus perseguidores e os meus adversários; não me desvio, porém, dos teus
testemunhos.
158 - Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra.
159 - Considera em como amo os teus preceitos; vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade.

160 - As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos
dura para sempre.
161 - Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra.
162 - Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos.
163 - Abomino e detesto a mentira; porém amo a tua lei.
164 - Sete vezes no dia, eu te louvo pela justiça dos teus juízos.
165 - Grande paz têm os que amam a tua lei; para eles não há tropeço.
166 - Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos.
167 - A minha alma tem observado os teus testemunhos; eu os amo ardentemente.
168 - Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos
os meus caminhos.

HINOS – NOVO CÂNTICO
38 NC – LOUVORES SEM FIM
Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por seu insigne amor,
Por todos seja sempre louvado o Salvador!
Mil vezes, sim, mil vezes, sim,
Louvores ao Senhor
Que nos amou e nos salvou,
Bendito Salvador!
Eis ao redor do trono do Redentor Jesus,
Milhares de milhares em refulgente luz!
Com reverência adoram o grande Salvador!
E ao bom cordeiro rendem a honra e o louvor.

Oh! Vinde agora, todos, também a celebrar
As glórias sempiternas do Redentor sem par!
Com vozes de vitória seu nome proclamai!
Mil vezes mil louvores a Cristo Tributai!

HINOS – NOVO CÂNTICO
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

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
63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS
E os espinhos que elas têm.
Se da vida as vagas procelosas são,
Pelas noites desta vida,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Pela estrela que brilhou,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, Pela prece respondida
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
E a esperança que falhou.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Pela cruz e o sofrimento,
Recebidas da divina mão!
E, afinal, ressurreição,
Vem dizê-las, todas de uma vez,
Pelo amor que é sem medida,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
Pela paz no coração;
Pela lágrima vertida
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
E o consolo que é sem par,
É a cruz pesada que tens de levar?
Pelo dom da eterna vida,
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
Sempre graças hei de dar.
E, fortalecido, tudo vencerás!

SÍMBOLOS DE FÉ

GUARDE NO CORAÇÃO

Pergunta nº 49 do Breve Catecismo – Qual o segundo mandamento?
Resposta: Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu, e tudo
o que há em baixo na terra, nem de coisa alguma do que haja nas águas, debaixo da terra. Não as adorarás,
nem lhes darás culto; porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem; e que usa de misericórdia para com milhares
daqueles que me amam e que guardam os meus preceitos (1Cr 28.9; Sl 44.20-21).

Disse Jesus: Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim,
assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas.
(Jo 10.14-15).

