Culto de Oração - 20 horas
v
Prelúdio
Cânticos

Não pode

Chamada a Oração

Evangelizar

Rua Monte Azul, 295. Campo Grande. Rio de Janeiro. RJ.
Pastor Isaias Lima de Menezes

O Tempo da Colheita Chegou!

Hino175 CC Minha aspiração
9No
Cristo, bom Mestre, eis meu querer; Tua vontade sempre fazer;
Faze-me forte pra resistir. Duras fraquezas que possam vir.
Cristo, bom Mestre, eis meu querer; Mais santidade de vida ter;
Faze-me firme, Cristo, meu Deus, Para não deixar a senda dos céus.
Cristo, bom Mestre, eis meu querer; Todas as minhas faltas vencer;
Faze-me rijo para lutar, Para a vitória sempre ganhar.
Leitura Bíblica – Filipenses 1.20; 2.21 e 1 Corintio 1.30
DIRIGENTE: Aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada
serei decepcionado; pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora
como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja
durante a vida, ou mesmo na hora da morte.
VOZES FEMININAS: Porquanto, todos procuram cuidar apenas de seus
próprios interesses, e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus.
VOZES
MASCULINAS:
Dia 22
de julho, Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se
tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e
das 22 horas à meia noite.
redenção,
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IB Maria Luiza
Momento
de intercessão

Pelo povo –que
tinh Isaias Menezes
Mensagem
Pastor

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

Igreja Batista do Jardim Paraíso

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

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2019
Se o fardo é leve, por que está pesado para você?
É pesado servir a Deus? A grande verdade da vida cristã é que não é
pesado servir ao Senhor, pelo contrário, é motivo de alegria e prazer.
João disse que os mandamentos do Senhor não são penosos. Por
vezes até pensamos que os mandamentos de Deus não são penosos,
mas não servem para nós.
Por outro lado, muitos se sentem pesados, cheios de cargas e estão
cansados de servir a Deus, pensam que é muito duro e difícil ser um
cristão. Mas Jesus disse: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve"
(Mt 11:30).
Meditar na Palavra de Deus, orar e envolver-se na obra do Senhor tem
sido um prazer para nós ou uma obrigação religiosa? A vida cristã se
compõe basicamente de 5 fases. Todos nós, mais cedo ou mais tarde,
passaremos por estas 5 etapas:
1- Descobrimento. É quando a pessoa descobre a Bíblia e a mensagem
do evangelho.
2- Paixão. É quando a pessoa está apaixonada pela Bíblia, não perde
nenhum culto, coloca adesivo no carro, escuta somente CDs de
mensagens e músicas cristãs.
3- Realismo. É quando a pessoa se decepciona com os irmãos da
igreja, quando estes demonstram erros e falhas.
4- Acomodação. É quando diante de tudo o que a pessoa vê, ela se
acomoda. Ela já conhece alguns versículos bíblicos, sabe o momento
de orar, ofertar, louvar, enfim, se torna religioso.
5- Obrigação. É quando a pessoa vai à igreja para não ser "cobrada"
por seus líderes, ou por medo de Deus, achando que Ele poderá trazer
castigo.
Em qual fase estamos? Temos então dois desafios: Quando os
mandamentos de Deus se tornam penosos para nós? Como podemos
viver uma vida cristã sem peso?
Quando os mandamentos de Deus se tornam penosos para nós?

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Hino 183 CC A luz do mundo (1ª e 2ª estrofes)
Pra todo perdido nas trevas do mal, Jesus é a luz do mundo!
Do sol no esplendor não encontra rival; Jesus é a luz do mundo!
Vem para a luz, pois brilha por ti; Dentro do peito, alegre, a senti;
Vendo-a, do mal a Deus eu corri; Jesus é a luz do mundo!
Do reino das trevas nós vimos Jesus; Jesus é a luz do mundo!
Andamos seguros na trilha da cruz; Jesus é a luz do mundo!
Leitura Bíblica – Isaias 9.2; João 1.4, 5 e 8.12
DIRIGENTE: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz;
sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz.
domind

CONGREGAÇÃO: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha
nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
TODOS: Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida".
Dedicação de Dízimos e Ofertas
PG

Hino 183 CC A luz do mundo (3ª e 4ª estrofes)

Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Leitura Bíblica –Gálatas 2.20; Hebreus 9. 14; 2 Corintios 3.3
DIRIGENTE: Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela
fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por
mim.
VOZES FEMININAS: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo
Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará
as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus
vivo?
VOZES MASCULINAS: Porque já é manifesto que vós sois a carta de
Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o
Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de
carne do coração.
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino 160 CC Mais de Cristo
Mais de Cristo eu quero ver, mais do Seu amor obter,
Mais da Sua compaixão, mais da Sua mansidão.

Ó cegos, que a Terra do mal habitais, Jesus é a luz do mundo!
Na Bíblia se encontra essa luz que buscais; Jesus é a luz do mundo!

Mais, mais de Cristo; mais, mais de Cristo
Mais do Seu puro e santo amor,
Mais de Ti mesmo ó Salvador!

Vem para a luz, pois brilha por ti; Dentro do peito, alegre, a senti;
Vendo-a, do mal a Deus eu corri; Jesus é a luz do mundo!

Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer,
Sempre perto Dele andar, Seu amor manifestar.

Do brilho do sol não carecem os céus; Jesus é a luz do mundo!
Pois brilha o Cordeiro no Templo de Deus; Jesus é a luz do mundo!

Oração de Gratidão, Momento de Intercessão e Culto Infantil

Oração Gratulatória e Momento de Intercessão
Mensagem Pastor Isaias Menezes
líder
Assembleia
para movimento de membros

Recitativo Bíblico
Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que
vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna
nos céus, não construída por mãos humanas. … 2 Corintios 5.1,5,6

Mensagem Pastor Isaias Menezes

Agradecimento aos convidados

Agradecimento aos convidados

Oração e Bênção

Oração e Bênção

Posludio – Equipe de Cânticos

Posludio – Equipe de Cânticos

