CONTINUAÇÃO DA PASTORAL...
podem os outros enxergar Deus no Natal que você
comemora?
Não pode
A igreja, que é “coluna e fundação da verdade”, deve dizer à
sociedade: “Alô, sociedade:
Deus está aqui”.
9No
Em toda pregação deve ficar claro: “Atenção, ouvintes, Deus
está aqui”.
De toda atividade da igreja se deve concluir: “Ó vinde, fiéis,
Deus está aqui”.
Os que trabalham com as crianças podem convidar: “Venham
sem medo, crianças, Deus está aqui”.
Se Deus está aqui, não vale a pena estar em outro lugar. Mas
se Deus não estiver aqui, será perigoso permanecer.

Evangelizar

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

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2020
Deus está aqui!

Mensagem

Em Isaías 40.9 lemos: “Ó mensageiro de boas novas a Sião,
sobe a um monte alto (…), levanta bem alto a voz; levanta-a, não
temas, e dize às cidades de Judá: Aqui está o vosso Deus”.
A missão horizontal da igreja é anunciar: “Aqui está o vosso
Deus”. Comunicador de boas novas, diga ao povo: “Atenção,
povo, Deus está aqui”. O Deus, que vocês julgavam estar
distante e desinteressado dos nossos dilemas, está aqui. Por isso
ele é chamado Emanuel. Ele é o Verbo que “se fez carne e
habitou entre nós” (João 1.14). Sua presença faz toda a diferença
e reúne em si todas as bênçãos:
Se Deus está aqui, então a paz também aqui está!
Se Deus está aqui, então o amor mora ao lado.
Se Deus está aqui, então a esperança é nossa companheira.
Se Deus está aqui, então a justiça é nossa orientadora.
Se Deus está aqui, então o perdão se tornou possível e se faz
disponível.
Se Deus está aqui, então o culto já tem a promessa de ser uma
bênção.
Tragédia teremos, se Deus se ausentar daqui.
É pena que em muitas transações comerciais de alguns de nós
não se possa dizer: “Deus está aqui”!
É pena que de muitos computadores e celulares não se possa
dizer: “Deus está aqui”!
É pena que em muita celebração do Natal não seja possível
dizer: “Deus está aqui”! Talvez se diga: “O álcool está aqui”, “a
gula está aqui”, “o consumismo está aqui”, “Papai Noel está
aqui”… Não se zangue comigo, irmão, se eu lhe perguntar:

Oração e Bênçãos

...CONTINUA NA PÁGINA 4

Culto de Oração - 20 horas
Prelúdio Equipe de Cânticos
Chamada a Oração
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Para o mundo agitado esquecer
Cada
tuaque
vida
Pelodia
povo
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Nossa vida vem pois transformar
Refrigério pra alma nos dar
E agora com outros irmãos
Nos unimos aqui em oração
Leitura Bíblica – Mateus 7. 7 e 8
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vosá. Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e,
ao que bate, abrir-se-lhe-á.
Momento de intercessão

Posludio

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio Instrumenta
Hino Estou seguro 314 CC
Que consolação tem meu coração, Descansando no poder de Deus;
Ele tem prazer em me proteger; Descansando no poder de Deus.

Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Oração
Leitura Bíblica – Salmo 16 7 a 11

Descansando. Nos eternos braços do meu Deus,
Vou seguro, Descansando no poder de Deus.

TODOS: Louvarei ao Senhor que me aconselhou; até os meus
rins me ensinam de noite.

Sempre avante vou, bem contente estou, Descansando no poder de Deus;
Tudo hei de vencer pelo seu poder, Descansando no poder de Deus.

DIRIGENTE: Portanto está alegre o meu coração e se regozija a
minha glória; também a minha carne repousará segura.

Leitura Bíblica– Salmo 16. 1 a 6

VOZES FEMININAS: Pois não deixarás a minha alma no inferno,
nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.

DIRIGENTE: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse
ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua
presença,

VOZES MASCULINAS: Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua
presença há fartura de alegrias; à tua mão direita há delícias
perpetuamente.

CONGREGAÇÃO: Mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em
quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem
domind
oferendas
a outro deus; eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem
tomarei os seus nomes nos meus lábios.

Dedicação de Dízimos e Oferta

DIRIGENTE: O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice; tu
sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos: sim,
coube-me uma formosa herança.
Dedicação
de Dízimos e Ofertas
PG
Hino Estou Seguro 314 CC (3ª e 4a estrofes)
Não recearei, nada temerei, Descansando no poder de Deus;
Gozo paz e amor junto a meu Senhor, Descansando no poder de Deus.
Descansando. Nos eternos braços do meu Deus,
Vou seguro, Descansando no poder de Deus.
Lutas sem cessar hei de atravessar, Descansando no poder de Deus;
Não me deixará, mas me susterá, Descansando no poder de Deus.
Oração de Gratidão e Momento de Intercessão
líder
Mensagem-

Oração e Bênçãos
Posludio

Hino Bendito o Cordeiro 123 CC
Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu,
Seja bendito o Seu sangue que por nós pecadores verteu.
Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são,
Os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão!
Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
Sim nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei!
Quão espinhosa a coroa, que Jesus por nós suportou,
Oh quão profundas as chagas, Que nos provam o quanto Ele
amou. Eis nessas chagas pureza, para o mais torpe pecador,
Pois que mais alvos que a neve, O Teu sangue nos torna Senhor!
Se nós a Ti confessarmos, e seguirmos a Tua luz,
Tu não somente perdoas, purificas também ó Jesus.
Sim e todo o pecado, que maravilha desse amor,
Pois que mais alvo que a neve
O Teu sangue nos torna Senhor!
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