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Uinajá Polari – 98886-6785
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Jane – 3247-5203 / 99968-6797

Departamento Infantil

VOCÊ PRECISA SABER!!! – O pregador que não prega a
Palavra com integridade, por receio de ofender os seus ouvintes,
nega a natureza daquele em nome de quem prega e o caráter da
sua Palavra. Como a Palavra fere aqueles que não são servos de
Deus, a nossa igreja, que começou pequena, não tem crescido
em número de membros, e pode até diminuir. Isto é bom ou
ruim? Quem jamais poderia julgar uma obra do Espírito Santo
por números? A nossa responsabilidade é com a integridade da
Palavra. O resultado pertence a Deus, para louvor da sua glória,
e não do pregador, ou da sua instituição religiosa. Pense nisso!
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, pelo conhecimento 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.

Elieudes Gomes – 98813-0437

ANIVERSARIANTES – Dia 02 – Selma Matias (98792-4150);

Escola de Artes

Dia 03 – Victor Augusto Martins (99668-6797); Dia 15 – Juarez
Rodrigues (98874-9391); Dia 18 - Vanessa Martins (99829-3754);
Dia 25 – Maria Valda (98645-4371). Deus abençoe os seus santos.

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

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.

O ZELO DO PASTOR PELAS OVELHAS
Pois, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, (...), homens
ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e
negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo (Jd 1.4).
Queridos, como podemos ver em todo o Novo Testamento, desde a Igreja
Primitiva, inclusive as sete igrejas do Apocalipse, que estamos estudando,
os cristãos foram perturbados pelos falsos mestres e seus ensinos heréticos.
Convém notar que, como em nossos dias, os falsos mestres estavam dentro
da Igreja Primitiva, e eram tidos como “irmãos” e líderes. Não somente a
carta de Judas, como todos os escritores do Novo Testamento abordaram a
questão do falso ensino dentro da Igreja. A carta aos Gálatas é uma
demonstração inequívoca do zelo, da luta de Paulo para livrar os irmãos da
influência dos “cristãos”' judaizantes que, em oposição a Paulo, sempre
perturbaram as igrejas gentílicas. Como estamos estudando, esse tema
permeia, inclusive, as mensagens do Senhor Jesus às sete igrejas da Ásia,
como se lê em Apocalipse 2 e 3. É com alegria que vemos o Senhor Jesus
elogiando aqueles que permaneceram vigilantes, e removeram de seu meio
os falsos mestres (Ap 2.2, 6, 9). Por semelhante modo, nós o vemos
repreendendo taxativamente aqueles que parecem não ter consciência do
problema, ou, pior ainda, que toleram deliberadamente os hereges em suas
congregações (Ap 2.14-16, 20). Ao longo da história da Igreja, os ataques
mais letais contra o evangelho sempre foram desferidos por falsos mestres
cristãos, líderes em suas comunidades, e não por ateus ou mesmo pelos
poderes seculares hostis à Igreja, como o Império Romano. Isto é
absolutamente claro nas cartas do Senhor Jesus às sete igrejas da Ásia.
Também é absolutamente claro nas Escrituras que os hereges, apóstatas,
rebeldes e falsos mestres se infiltraram nas igrejas desde o início em
quantidade surpreendente, considerando a vigilância, zelo e luta dos
apóstolos. Quando Judas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo,
advertindo para o fato de que certos indivíduos se introduziram com
dissimulação, ainda que ele não tivesse consciência do alcance da sua
mensagem, ela não foi dirigida apenas a uma única comunidade que
enfrentava problemas ocasionais, mas a todas as igrejas de todos os
tempos. De igual modo, Judas não combatia apenas uma vaga ameaça para
a Igreja, mas ensinos heréticos específicos, letais, envolvendo certos
indivíduos com trânsito livre na Igreja, e que, com o seu ensino, negam o
nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo, constituindo um perigo real
e presente. Por isso, é com este mesmo zelo que continuamos chamando
atenção da Igreja para o maior perigo que ela enfrentou, e há de enfrentar
em todos os tempos: Os falsos ensinos com base na cultura secular, capaz
de desviar os irmãos da centralidade da Palavra. Que Deus nos ajude!
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 145.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – Ao Deus Grandioso.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 32.1-11 (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 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice Amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-3 (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.
3 - Grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.
___________________________________________________________________________
Salmos 32.1-11 (Leitura Alternada)
1 - Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
2 - Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
3 - Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes
gemidos todo o dia.
4 - Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
5 - Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao
Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
6 - Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com
efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão.
7 - Tu és o meu esconderijo; tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento.
8 - Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho.
9 - Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos
são dominados; de outra sorte não te obedecem.
10 - Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá.
11 - Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos; exultai, vós todos que sois retos de coração.

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!

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.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.
Grande prova de amor, comunhão no Senhor
Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus pecados 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.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 60 do Breve Catecismo – De que modo se deve santificar o Dia do Senhor?
Resposta: Deve-se santificar o Dia do Senhor com um santo repouso por todo aquele dia,
mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias; empregando
todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo
suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia (Êx 16.25-29; Lv 23.3; Sl 92.1-2;
Is 58.13; Jr 17.21-22; Mt 12.11-12; Lc 4.16; At 20.7).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura,
uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt 7.15-16).

