Oração de Gratidão e Momento de Intercessão
Participação Musical: Grupo de Mulheres

Não podeGrupo Dançando pra Jesus
Coreografia:

Evangelizar9No

Oração pelo Culto Infantil
Mensagem: Diaconisa Sebastiana
Agradecimento aos convidados
Oração e Bênção
Posludio – Equipe de Cânticos

Culto de Oração - 20 horas
Prelúdio Cânticos
Chamada a Oração
Hino 275 HCC - Perdoa-me Senhor
Leitura Bíblica - Salmo 51

Dia 22 de julho,
das 22 horas à meia noite.
Mensagem – Gilson Adriano
Presença: IB Maria Luiza
Oração e Benção
Momento de intercessão

Pelo povo que tinh
Posludio

Agenda das Programações Eclesiásticas
Culto dos Diáconos, 10 de novembro, 19 horas.
Aniversário da Igreja - 15 de novembro, 19 horas.
Clinica de música - 16 de novembro, 17 horas.
Aniversário Deboras - 30 de novembro, 19 horas.
Confraternização Deboras – 14 dezembro
Cantata de Natal 21 de dezembro, 19 horas.
Cantata de Natal das Crianças – 22 de dezembro, 19 horas.
Confraternização da igreja - 28 de dezembro.

Sejam Bem-Vindos

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, 3 de novembro de 2019
Mulheres de Deus
Delicadas, sensíveis, vaidosas, passionais. Muitas
mulheres fazem jus a essas e outras características
consideradas intrinsecamente ligadas à natureza
feminina.
“Não existe um tipo de mulher’, existem mulheres
diferentes. Cada uma tem a sua forma de ser e se
comportam conforme suas convicções e merecem ser
respeitadas. Na igreja elas têm uma força tremenda, em
alguns momentos percebe-se que toque feminino
sensibiliza e embeleza o serviço de culto.
Deus sempre se preocupou com elas, mesmo no
período que a humanidade não valorizava a presença
delas. Jesus permitiu o acesso delas aos seus ensinos,
foram elas as primeiras que viram Jesus depois de
ressuscitado, são elas que mobilizam as igrejas dos
nossos dias quando se fala em relacionamento
discipulador e isso em todo mundo.
Hoje elas dirigem o culto desta igreja e pregam,
essa tarefa de servir elas sabem fazer muito bem; são
adoradoras por excelência e quero agradecê-las neste dia
por tudo que elas fazem e o que Deus faz através dela.
Pastor Isaias Menezes

Culto Diurno - 9 horas

Culto Noturno - 19 horas

Prelúdio Equipe de Cânticos

Prelúdio - Equipe de Cânticos

Palavra de Boas-vindas

Palavra de Boas-vindas

Jardim Paraiso Notícias

Oração

Oração

Jardim Paraiso Notícias

Leitura Bíblica – Romanos 9.15 a 21

Leitura Bíblica – Salmo 150

DIRIGENTE: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei
compaixão de quem eu quiser ter compaixão.

DIRIGENTE: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no
seu poderoso firmamento.

CONGREGAÇÃO: Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço
humano, mas da misericórdia de Deus.

VOZES FEMININAS: Louvem-no pelos seus feitos poderosos,
louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza!

DIRIGENTE: Pois a Escritura diz ao faraó: Eu o levantei exatamente com este
propósito: mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja
proclamado em toda a terra".

VOZES MASCULINAS: Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no
com a lira e a harpa,

CONGREGAÇÃO: Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e
domind
endurece
a quem ele quer. Mas algum de vocês me dirá: "Então, por que Deus
ainda nos culpa? Pois, quem resiste à sua vontade?
DIRIGENTE: Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso
aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: ‘Por que me fizeste assim? ’

DIRIGENTE: louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com
instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com címbalos
sonoros, louvem-no com címbalos ressonantes.
TODOS: Tudo o que tem vida louve o Senhor! Aleluia!
Participação Musical pelas Crianças

CONGREGAÇÃO: O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso
para fins
PG nobres e outro para uso desonroso?

Coreografia

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Hino – Maravilhosa Graça
Maravilhosa graça! Graça de Deus sem par! Como poder cantá-la?
Como hei de começar? Ela me da certeza, e vivo com firmeza
Pela maravilhosa graça de Jesus

Hino 433 HCC Usa Senhor
Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.
Não há no mundo nada melhor. Que dia a dia trabalhar por Jesus.
Por isso tudo te entrego, ó Deus, Enquanto neste mundo eu viver.
Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.
Oração de Gratidão e Momento de Intercessão
Mensagem – Pastor Isaias Menezes
Agradecimento aos convidados
líder

Oração e Bênção
Posludio – Cânticos

“Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: alegrai-vos!”

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Graça! Que maravilhosa graça! É imensurável e sem fim
É maravilhosa, é tão grandiosa É suficiente para mim
É maior que a minha iniquidade. É revelação do amor do Pai
O nome de Jesus engrandecei. E a Deus louvai!
Maravilhosa graça! Traz vida perenal Por Cristo perdoado, vou à
mansão real. Hoje eu sou liberto; vivo de Deus bem perto
Pela maravilhosa graça de Jesus
Maravilhosa graça! Que ricas bênçãos traz! Por ela Deus transforma,
dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo
Pela maravilhosa graça de Jesus

