Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Oração
Não pode

Evangelizar

Leitura Bíblica – Provérbios 31.10 a 31
9No
Hino 235 HCC
Vinde, cristãos, cantai. Aleluia! Amém!
U
A Cristo, o Rei, louvai. Aleluia! Amém!
De todo coração, com fé e gratidão,
cantai com devoção. Aleluia! Amém!
Alegres, com fervor, Aleluia! Amém!
rendei a Deus louvor. Aleluia! Amém!
Ele nos guiará, sempre nos guardará,
nunca nos faltará. Aleluia! Amém!
Vozes bem alto erguei, Aleluia! Amém!
com toda a sua grei. Aleluia! Amém!
Oh, adorai a Deus sempre, vós, filhos seus,
na terra e lá nos céus. Aleluia! Amém!

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

Rio de Janeiro, 8 de março de 2020

Um domingo com dois temas:
Dia Internacional da Mulher
A Mulher é um efeito
deslumbrante
da natureza humana.

Motivo do Culto – Daniele Vieira

Dia 22 de julho,
das 22 horas à meia noite.
Momento de Intercessão
Presença: IB Maria Luiza

Participação Musical – Maria Cícera

Dia Especial de Missões Mundiais

Crônica – Wellington
Pelo povo que tinh

Dedicação de Dízimos e Oferta
Equipe de Cânticos
Oração de Gratidão e Culto Infantil
Mensagem – Mônica
Participação Musical - Mensageiras do Rei
Oração e Bênçãos
Posludio

“Mulher virtuosa, quem a achará ? O seu valor
excede o das joias preciosas.” Provérbios 31.10

Se Deus quer a Evangelização do mundo,
mas te recusas a sustenta missões; então
te opões à vontade de Deus.

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio Instrumental
Hino 80 HCC Bendito seja sempre o Cordeiro
De todas as tribos, Povos e raças, muitos virão te louvar de todas
culturas, Línguas e nações; No tempo e no espaço virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro. Filho de Deus, raiz de Davi.
Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus presente aqui.
Remidos comprados, do mundo inteiro; Muitos virão te louvar. Teus
filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar
Leitura Bíblica - Mateus 28.18 a 20
DIRIGENTE: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada
toda a autoridade no céu e na terra”
CONGREGAÇÃO: “Portanto, vão e façam discípulos de todas as
nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
domind
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei
sempre com vocês, até o fim dos tempos".

Leitura de texto missionário
Intercessão pelo avanço do Evangelho no mundo
Hino Ide e Pregai
Ide e pregai em nome do Senhor Jesus
Erguei os olhos para ver que tempo de ceifar
Ide e confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz
E em toda circunstância, graça e força vos dará
Para que o mundo creia, ide e pregai a Cristo
Só nele há perdão, só nele há poder
Para que o mundo creia em Deus
Ide e pregai em nome do Senhor Jesus
Secai os olhos, consolai que o mundo triste está
Ide e restaurai o homem aflito e sofredor
Seu fardo Deus aliviará, sua graça vos dará
Mensagem
Discussão de Proposta de Campanha Missionária

Momento Missionário

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Tema TRANSFORME O MUNDO COM A ALEGRIA DE JESUS

Equipe de Cânticos

PG

Divisa: “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegremse! Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está
o Senhor.” (Filipenses 4.4,5)
Hino Oficial: Faça a Terra se Alegrar –
Em toda a terra se ouvirá. Falar do seu amor
Anunciando ao mundo Os feitos do Senhor
Ao criador dos céus. Que é digno de louvor
Glória e majestade. Tributai ao senhor
Plenitude de alegria. Na presença do Senhor
líder

Faça a terra se alegrar. Ao som de júbilo e louvor
Som de adoração. Levando de Cristo a salvação
Contai aos povos e nações. Sobre esse amor que não tem fim
E das maravilhas. Da majestade e da glória do Senhor
Ôh ôh ôh ôh

Oração e Bênçãos
Posludio
CampnhaC

A Campanha de Missões
Mundiais com as Crianças

Escolar
Pré-Escolar
Maternal

faixa etária 11 a 13 anos
faixa etária
6 a 10 anos
faixa etária
2 a 5 anos

Material disponível para divulgação e promoção para futuros
missionários - Download no site da JMM

