Culto de Oração - 20 horas
Prelúdio Cânticos

Não pode

Evangelizar

Chamada a Oração

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

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2019

9No
Hino 32 HCC Ao Deus
de amor e de imensa bondade

Os Salmos

Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria, bem alto, aclamai.
Com coração trasbordante de graça seu grande amor todos juntos louvai.
No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior.
Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer,
que nas tristezas, nos grandes perigos, ele os salvou por seu grande poder.
Hoje também exultantes cantamos que as orações ele nos atendeu.
Seu forte braço, que faz maravilhas, em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Foi até hoje e daqui para sempre ele será nosso eterno poder,
nosso castelo bem forte e seguro e nossa fonte de excelso prazer.
Leitura Bíblica – Mateus 6. 9 a 15
TODOS: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome; Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
Diana22terra
de como
julho,no céu; O pão nosso de cada dia nos dá hoje; E
assim
perdoa-nos
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dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos
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à meia
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devedores; E não nos conduzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque
Mariae aLuiza
teuPresença:
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poder,
glória, para sempre. Amém.
Porque,
DIRIGENTE:
Pelo povo que
tinh se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai celestial vos perdoará a vós;
CONGREGAÇÃO: Se, porém, não perdoardes aos homens as suas
ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
Momento de intercessão
Inspiração Musical
Mensagem – Pr. Isaias Menezes
Oração e Benção
Posludio

Os Salmos são cento e cinquenta cânticos e poemas espirituais
usados em cultos e devocionais da igreja de todas as épocas. Eles
compunham o hinário e os temas predominantes são a oração e o
louvor, mas os Salmos tratam de temas do quotidiano de todo ser
humano, levando os filhos de Deus a grandes variedades de
experiências religiosas, conforto para a alma e o alívio que só esses
momentos devocionais podem proporcionar.
Originalmente o livro de Salmos foi subdividido em cinco livros: Livro 1
(Salmos 1 a 41); Livro 2 (Salmos 42 a 72); Livro 3 (Salmos 73 a 89);
Livro 4 (Salmos 90 a 106) e Livro 5 (Salmos 107 a 150).
A palavra “Salmos” significa “saltério”, “cânticos”, e vem do
grego Psalmoi, nome utilizado pela tradução do Antigo Testamento em
grego, a Septuaginta. Esse também é o mesmo nome utilizado no Novo
Testamento, conforme Lucas 20:42; 24:44; Atos 1:20. O título em
hebraico é Tehilim, que significa “cânticos de louvor” ou “louvores”.
A seguinte lista de autores foi extraída de várias versões das
Escrituras. Atribuídos a Davi, 73; aos filhos de Coré, 11; a Asafe, 12; a
Hemã, 1; a Etã, 1; a Salomão, 2; a Moisés, 1; a Ageu, 1; a Zacarias, 1;
a Ezequias, não há certeza quanto ao número; a Esdras, 1.
Os principais autores e os Salmos de suas composições são:
Davi: 3 a 9,11 a 32, 34 a 41, 51 a 65, 68 a 79,
86, 101, 103,108 a 110, 124 , 131 a 133, 138 a
145;
Asafe: 50,
73, 74, 76 a
84

Age
u 63

Etã
:
89

Hemã
:
89

Moisé
s
90

Filhos de Coré:42,
44 a 49, 85, 87,88
Ezequia
s
116

Salomão:
72 e 127

As autorias dos Salmos não citados são anônimas.
Pastor Isaias Menezes

"Vigiem e orem para que não caiam em tentação.”
Mateus 26.41

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Jardim Paraiso Notícias
Leitura Bíblica – Salmo 98.1 a 4
DIRIGENTE: Cantai ao SENHOR um cântico novo, porque fez maravilhas; a sua
destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação.
CONGREGAÇÃO:O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça
perante os olhos dos gentios.
DIRIGENTE: Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de
Israel; todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus.
CONGREGAÇÃO: Exultai no Senhor toda a terra; exclamai e alegrai-vos de
domind
prazer,
e cantai louvores.
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino 56 HCC – Saudai o nome de Jesus
Saudai o nome de Jesus. Arcanjos vos prostrai.
Arcanjo vos prostrai. O Filho do Glorioso Deus.

Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Jardim Paraiso Notícias
Leitura Bíblica – Salmo 98. 5 a 9
DIRIGENTE: Cantai louvores ao Senhor com a harpa; com a harpa e
a voz do canto.
CONGREGAÇÃO: Com trombetas e som de cornetas, exultai perante
a face do Senhor, do Rei.
DIRIGENTE: Brame o mar e a sua plenitude; o mundo, e os que nele
habitam.
CONGREGAÇÃO: Os rios batam as palmas; regozijem-se também as
montanhas. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra;
com justiça
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino 25 HCC – Tu És Fiel, Senhor.
Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste: tal como eras, tu sempre serás.

PG
Com glória,
gloria, gloria; com gloria coroai.

Tu és fiel , Senhor, tu és fiel , Senhor, dia após dia com bênçãos sem fim.
Tua mercê me sustenta e me guarda; tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

Ó escolhida geração; do bom eterno Pai;
Do bom eterno Pai; o grande autor da Salvação.

Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar:
tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar!

Ó perdoados por Jesus; alegres adorai;.
Alegres adorai. O Deus de Paz, o Deus de luz.

Pleno perdão tu dás, paz, segurança; cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir — oh, que doce esperança! desfrutarei do teu rico favor.

Ó tribos, raças e nações ;ao Rei Divino honrai;
Ao Rei Divino honrai. A quem quebrou os vis grilhões.
Oração de Gratidão e Momento de Intercessão
Mensagem – Pastor Isaias Menezes
Agradecimento
aos convidados
líder
Oração e Bênção
Posludio – Cânticos

Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Salmo 122.1

Oração de Gratidão, Momento de Intercessão e saída para o
Culto Infantil
Mensagem – Pastor Isaias Menezes
Agradecimento aos convidados
Oração e Bênção
Posludio – Cânticos

Celebrai com júbilos a Senhor todos os moradores da terra. Salmo
100 1

