Culto de Oração - 20 horas
Prelúdio Cânticos

Não pode

Chamada a Oração

Evangelizar

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!

Hino 380 CC – Amor9No
Qual o adorno desta vida? É o amor, é o amor; Alegria é concedida,
Pelo amor, pelo amor .É benigno é paciente, Não se torna maldizente;
Não se torna maldizente, este meigo amor!
Com suspeitas não se alcança, Doce amor, doce amor; Onde houver
desconfiança, Ai do amor, ai do amor. Pois mostremos tolerância,
Muitas vezes arrogância; Muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor!
Inda quando for custoso, Nutre amor, nutre amor; Ao irado e mui furioso,
Mostra amor, mostra amor. Não te des por insultado, Mas responde com
agrado; Mas responde com agrado, vence pelo amor!
Não te irrites mas tolera, Com amor, com amor; Tudo sofre, tudo espera,
Pelo amor, pelo amor. Desavenças e rancores, Não convém a pecadores;
Não convém a pecadores, salvos pelo amor!
Pois irmão ao teu vizinho, Mostra amor, mostra amor; O valor não é
mesquinho, Deste amor, deste amor. O supremo Deus nos ama,
Cristo
os julho,
céus nos chama; Cristo para os céus nos chama,
Diapara
22 de
onde reina amor!

das 22 horas à meia noite.
Leitura
Bíblica -IBSalmo
Presença:
Maria8Luiza
Momento de intercessão
Pelo povo que tinh

Mensagem – P. Isaias Menezes
Oração e Benção
Posludio

Agenda das Programações Eclesiásticas
Aniversário da Igreja
- 15 de novembro, 19 horas.

Cantata de Natal
21 de dezembro, 19 horas.

Clinica de música
- 16 de novembro, 17 horas.

Cantata de Natal das Crianças –
22 de dezembro, 19 horas.

Aniversário Deboras
- 30 de novembro, 19 horas.

Confraternização da igreja
- 28 de dezembro.

Confraternização Deboras
– 14 dezembro

Sejam Bem-Vindos

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2019
Dia do meu batismo
Acho que os irmãos conhecem um pouquinho da
minha história de vida cristã, desde que eu me entendo
por gente eu lembro dos ensinamentos da Palavra de
DEUS e as minhas primeiras lembranças da minha
infância me remetem a minha mãe que me ensinou a orar
e a amar Jesus, na EBD e na EBF aprendi muitas outras
história bíblica e cantava os cânticos infantis com muita
satisfação.
Então desde a infância até os meus atuais sempre
estive frequentando a Casa do Senhor (Igreja); quando
decidi me batizar, tinha 11 anos de idade, para que
compreendam essa minha Feliz e abençoada decisão,
quero compartilhar essa minha experiência de salvação,
porque ontem, dia 9 de novembro, fez mais um ano que
fui batizado, são 51 anos e o Senhor nunca me
abandonou e sempre manifestou a sua graça.
Por isso posso dizer: o Senhor pode abençoa-lo e
dar a salvação que tanto você precisa.
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

Oração

Oração

Leitura Bíblica –Mateus 9.35 a 38

Leitura Bíblica – Atos 6. 1 a 4

DIRIGENTE: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando
nas sinagogas, pregando as boas novas do Reino e curando todas as
enfermidades e doenças.

DIRIGENTE: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os
judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala
hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na
distribuição diária de alimento.

CONGREGAÇÃO Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam
aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.
TODOS: Então disse aos seus discípulos: "A seara é grande, mas os
trabalhadores são poucos.
DIRIGENTE: Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a
sua seara".
domindde Dízimos e Ofertas
Dedicação

Hino 329 HCC Sou feliz com Jesus
Se paz mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer,
oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou!
Sou feliz com Jesus! Sou feliz com Jesus, meu Senhor!
PG

Embora me assalte o cruel Satanás, e ataque com vis tentações;
oh, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus!

CONGREGAÇÃO: Por isso os Doze reuniram todos os discípulos e
disseram: "Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de
Deus, a fim de servir às mesas.
DIRIGENTE: Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom
testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles
essa tarefa
TODOS: E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra".
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino 340 HCC – Salvador Bendito
Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande
Salvador.
Sobre a cruz morreste para me salvar; tudo padeceste para me livrar.
Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador.

Meu triste pecado, por meu Salvador foi pago de um modo total.
Valeu-me o Senhor, oh, que amor sem igual! Sou feliz, graças dou a Jesus.

Só em ti confio; grande é teu amor. Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que contrito já te procurou, pela tua graça, salvação achou.

A vinda eu anseio do meu Salvador. Ao céu ele vai me levar;
em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus.

Sim, em ti confio, Salvador fiel. Nunca abandonaste o teu Israel.
Tua excelsa graça nunca faltará O que em ti confia não perecerá.

Oração de Gratidão e Momento de Intercessão

Sempre em ti confio; grande é teu poder. Tu os inimigos podes bem
vencer. Salvo e bem seguro leva-me, Senhor, sempre protegido pelo
teu amor.

Mensagem – Pastor Isaias Menezes
Agradecimento aos convidados
líder
Oração
e Bênção

Posludio – Cânticos

“Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: alegrai-vos!” Filipenses 4.4

Oração de Gratidão, Momento de Intercessão e Culto Infantil
Mensagem: Diácono Júlio Cesar Prudente
Agradecimento aos convidados
Oração e Bênção
Posludio – Equipe de Cânticos

