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juarezrol@gmail.com

Pastor Colaborador
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alves.antonino@gmail.com

Presbíteros
Daniel Ferreira – 98836-2512
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Iremar Fernandes – 98684-3426
Paulo Martins – 99985-4028

Diáconos
Antônio Moreira
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Departamento Infantil
Elieudes Gomes – 98813-0437
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Selma – 98792-4150

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Viver uma vida de santidade
que satisfaça às exigências de seguir Jesus, implica viver sob
o Senhorio de um Deus santo, e isso não é nada atraente para
os ímpios, nem é fácil para os crentes. Quem quiser ser um
servo capacitado para fazer a obra do Senhor deve dispor-se,
em total obediência, porque o poder vem no fazer a vontade
de Deus. Nós só temos que obedecer, e experimentar a alegria
de viver sob o poder de Deus.
PASTOR COLABORADOR – Como os irmãos já
perceberam, contamos com o Reverendo Antonino como Pastor
Colaborador da nossa Igreja. Louvamos a Deus pela vida do
querido Pastor, e rogamos a graça de que, conjuntamente,
compartilhemos os dons que Deus nos deu para edificação da
nossa Igreja.

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 02 - Alda (98826-9771); Dia
04 - Anny Margareth (3226-6183); Dia 05 - Paulo Martins
(98818-6833) e Sara (98728-8761); Dia 20 - Franklin
(98882-0668); Dia 24 - Daniel Moreira (98893-0280); Dia 30
- Iremar (98684-3426). 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
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.

A FÉ QUE VENCE O MEDO
E levando consigo a Pedro, Tiago e João, [Jesus] começou a sentir-se
tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está
profundamente triste até à morte; ficai aqui e vigiai (Mc 14.33-34).
Queridos, estes versículos expressam bem a humanidade do Senhor Jesus.
Senão, como poderia o Deus Filho ficar apavorado, angustiado e triste até
à morte? Também podemos ver neste episódio, como Jesus precisava da
companhia dos seus amigos mais íntimos. Outra evidência da sua
humanidade é a constatação de que a sua vontade pessoal, naquele
momento, divergia da vontade do Pai, conforme a sua oração: Aba, Pai,
tudo te é possível; passa de mim este cálice; contudo, não seja o que eu
quero, e, sim, o que tu queres (v.36). Mas, porque Jesus estava naquela
situação tão desesperadora, a ponto de suar gotas como se sangue,
conforme relata o evangelista Lucas (Lc 22.44)? Vamos compreender estas
coisas. Como já vimos, em sua oração, Jesus pede ao Pai que afaste dele o
cálice, diante do qual estava apavorado, angustiado e triste até à morte. O
que seria esse cálice? Um cálice comum? É claro que não. Platão relata que
Sócrates, em sua cela de prisão, bebeu o seu cálice de cicuta sem tremer,
alegre e silenciosamente. Convém frisar que há quem compare o sacrifício
de Sócrates ao de Jesus. Será, então, que Sócrates era mais corajoso do que
Jesus? Ou, será que a simbologia dos dois cálices era diferente?
Exatamente isso! Os poderes letais dos dois cálices eram diferentes! O
cálice que Jesus queria evitar, diferentemente do cálice de Sócrates, não
tinha a ver com o abandono por parte dos amigos, ou com a dor física do
sacrifício, ou com a morte, mas com o horror espiritual de carregar sobre
si os pecados do mundo. O cálice, desde o Antigo Testamento, era um
símbolo da ira de Deus. Por exemplo, falando sobre Jerusalém depois da
destruição, Isaías a descreveu como tendo bebido da mão do Senhor o
cálice da sua ira (Is 51.17). Foi isso que Jesus disse a Pedro no momento
da prisão, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu (Jo 18.11)?
Portanto, o pavor, a angústia e a tristeza de Jesus estavam relacionados com
a ira do Pai, que cairia sobre ele por causa dos pecados do mundo. Porém,
mesmo apavorado, o Senhor Jesus submeteu-se à ira do Pai, ira que não
poupou o próprio Filho por causa dos nossos pecados. Não é possível que
um salvo fique indiferente a estas coisas. Não é possível que um salvo não
tenha horror ao pecado. Não é possível que um salvo não se esforce para
seguir o exemplo do seu Salvador, negando-se a si mesmo em favor do
próximo. Portanto, ainda que, por vezes, tenhamos medo como Jesus teve,
precisamos obedecer, e confiar no Pai, porque ele nos ama, como ama o
Filho. 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 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 66.8-20 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
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 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.
___________________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO

Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!
Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

Salmos 66.8-20 (Leitura Alternada)
8 - Bendizei, ó povos, o nosso Deus; fazei ouvir a voz do seu louvor;
9 - o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés.
10 - Pois tu, ó Deus, nos provaste; acrisolaste-nos como se acrisola a prata.
11 - Tu nos deixaste cair na armadilha; oprimiste as nossas costas;
12 - fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça; passamos pelo fogo e pela água;
porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso.
13 - Entrarei na tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os meus votos,
14 - que proferiram os meus lábios, e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca.
15 - Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros; imolarei novilhos
com cabritos.
16 - Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma .
17 - A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei.
18 - Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.
19 - Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração.
20 - Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.

147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

HINOS – NOVO CÂNTICO
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

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.
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.

SÍMBOLOS DE FÉ

GUARDE NO CORAÇÃO

Pergunta nº 51 do Breve Catecismo – Que proíbe o segundo mandamento?
Resposta: O segundo mandamento proíbe adorar a Deus através de imagens, ou de qualquer
outra maneira não prescrita em sua palavra (Dt 4.15-19; Dt 12.30-31; At 17.29).

Disse Jesus: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e
siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; quem perder a vida por minha causa,
esse a salvará (Lc 9.23-24).

