Culto de Oração - 20 horas
Prelúdio Cânticos

Não pode

Chamada a Oração

Evangelizar

Hino 33 HCC Deus cuidará
9No de ti (C. Martin/W. Martin)
Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti.
Tens nos seus braços proteção. Deus cuidará de ti.
Deus cuidará de ti, tudo ele vê, tudo provê.
Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti.
Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti.
Socorro dá e direção. Deus cuidará de ti.
Os seus tesouros te dará. Deus cuidará de ti.
Com bênçãos mil te cobrirá. Deus cuidará de ti.
Leitura Bíblica - Salmo 40
DIRIGENTE: Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para
mim, e ouviu o meu clamor.

Igreja Batista do Jardim Paraíso
Rua Monte Azul, 295. Campo Grande. Rio de Janeiro. RJ.
Pastor Isaias Lima de Menezes

O Tempo da Colheita Chegou!
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 2019

Celebração da
Ceia do Senhor

CONGREGAÇÃO: Tirou-me dum lago horrível, dum charco de lodo, pôs
os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
DIRIGENTE:
pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso
Dia 22 de Ejulho,
Deus; muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor.

das 22 horas à meia noite.

CONGREGAÇÃO: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua
Presença:
IB não
Maria
Luizaos soberbos nem os que se desviam para
confiança,
e que
respeita
a mentira.
Pelo povo que tinh

DIRGENTE: Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens
operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar
diante de ti; se eu os quisera anunciar, e deles falar, são mais do que se
podem contar.
Momento de intercessão
Mensagem – P. Isaias Menezes
Oração e Benção/ Posludio

Agenda das Programações Eclesiásticas
Cantata de Natal Musical Adultos - 21
de dezembro.
Cantata de Natal Musical Infantil - 22
de dezembro, 19 horas.
Culto de Natal - 25 de dezembro, 19
horas

Confraternização das Mensageiras
do Rei – 27dezembro
Confraternização da igreja - 28 de
dezembro.
Culto de Passagem de Ano - 31 de
dezembro, 22 horas

Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste
cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele
venha. (1 Coríntios 11.26)

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Cântico Espírito do Trino Deus
Espírito do Trino Deus vem sobre nós (2x)
Quebranta-nos, consome-nos,
Transforma-nos, transborda-nos
Espírito do Trino Deus, vem sobre nós.

Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Hino 212 HCC - Ó, Senhor, vem me dirigir
Quero buscar e pedir ao Senhor, do seu Espírito e seu amor;
e na Palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir.
Ó, Senhor, vem me dirigir! Com fervor quero te seguir.
Para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar.

Leitura Bíblica – Salmo 103.1, 8,13

Quero louvar e ouvir ao Senhor, o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar.

DIRIGENTE: Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se
compadece daqueles que o temem.

Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador;
no seu trabalho vou investir e só a ele amar e servir.

CONGREGAÇÃO: Misericordioso e piedoso é o Senhor; longânimo e grande em
benignidade.

Oração

TODOS: Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o
domind
seu santo nome..
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Cântico Fortalece a tua igreja
Fortalece a tua igreja; Ó bendito Salvador
Sem tua graça ela murcha; Ficará aqui, sem vigor
PG vivifica; Nossas almas, ó Senhor.
Vivifica,

Leitura Bíblica – Salmo 135. 1 a 3 e 13
DIRIGENTE: Louvai ao SENHOR. Louvai o nome do SENHOR; louvai-o,
servos do SENHOR.
CONGREGAÇÃO: Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da
casa do nosso Deus.
DIRIGENTE: Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom; cantai louvores
ao seu nome, porque é agradável.

Oração Gratulatória e Momento de Intercessão

TODOS: O teu nome, ó Senhor, dura perpetuamente, e a tua memória, ó
Senhor, de geração em geração.

Mensagem Pastor Isaias

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Celebração da Ceia do Senhor

Hino 340 HCC – Não a nós, Senhor

Cântico Que a beleza de Cristo

Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória,
por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.

Que a beleza de Cristo se veja em mim
Toda sua admirável pureza e amor
Ó Tu, Chama Divina
Todo meu ser refina
Té que a beleza de Cristo se veja em mim
líder

Agradecimento aos convidados
Oração e Bênção dos Apóstolos
Posludio – Equipe de Cânticos

Por que perguntam as nações: “Onde está vosso Deus?”
No céu está o nosso Deus; e tudo faz como lhe agrada.
Por que confiam as nações em ouro, prata e riquezas,
e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos?
Oração de Gratidão, Momento de Intercessão e Culto Infantil
Mensagem Pastor Isaias
Agradecimento aos convidados
Oração e Bênção / Posludio – Equipe de Cânticos

