Culto de Oração - 20 horas
Prelúdio Equipe de Cânticos

Não pode
Chamada
a Oração

Evangelizar

Hino Um bom amigo
79 CC
9No
Um bom amigo e fiel achei, Jesus meu Salvador
Contar aquilo que fez por mim, Eu quero sim e com fervor
Graça real sem fim mostra Jesus por mim
Gozo me dá alegria sem par que prazer! prazer!
Do mal não deixa de defender, Seguro bem estou
Com forte braço com Seu poder, Ampara-me contente vou.
E quando necessitado sou, Eu posso recorrer
Ao Seu tesouro celestial, E bênçãos ricas recolher
Em Cristo todos encontrarão, Amigo sem igual
Amigo que lhes concederá, Felicidade perenal
Leitura Bíblica Salmo13
DIRIGENTE: Até quando te esquecerás de mim, SENHOR? Para
sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?

Dia 22 de julho,Até quando consultarei com a minha alma,
CONGREGAÇÃO:
tendo
no à
meu
coração
dastristeza
22 horas
meia
noite.cada dia? Até quando se exaltará
sobre mim o meu inimigo?
Presença: IB Maria Luiza

DIRIGENTE: Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus; ilumina
os meus
olhos
Pelo povo
que para
tinh que eu não adormeça na morte;
CONGREGAÇÃO: Para que o meu inimigo não diga: Prevaleci
contra ele; e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a
vacilar.
DIRIGENTE: Mas eu confio na tua benignidade; na tua salvação
se alegrará o meu coração
CONGREGAÇÃO: Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito
muito bem
Momento de intercessão
Mensagem
Oração e Bênçãos
Posludio

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

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2020
Linha na Pipa.
Rhonda Wilson foi batizada na igreja Eastview, no Canadá, em junho
de 2003. Uma irmã, em preciosa manifestação de carinho, deu a ela
um quadro de presente. Rhonda veio me mostrar aquilo, como se fora
um troféu. A frase estampada no quadro dizia: “O passado é história. O
futuro é mistério. O presente é uma dádiva, e por isso se chama
presente”. Paulo tomou uma decisão que bem lembra uma resolução
de ano novo: “…esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
prossigo para o alvo” (Filipenses 2.13).
O pastor Lewis Llewellyn contou de um hábito curioso de alguns
coreanos. Desejando esquecer as coisas desagradáveis que
aconteceram durante o ano, cada pessoa faz o seguinte: escreve
cuidadosamente numa pipa as coisas ruins que lhe sucederam e erros
que cometeu. Depois, dá linha à pipa, e vai dando linha, dando linha,
até que ela esteja bem lá no alto. Quando já não mais consegue ver a
pipa de cá debaixo, o coreano vai e corta a linha e deixa desaparecer
aquele “pássaro de papel”. Para ele, suas faltas, falhas, frustrações,
fiascos e fracassos foram todos levados para o desconhecido. Ele se
sente livre daquilo (BOSCH, Henry G. in: TAN, Paul Lee. Encyclopedia
of 7,700 Ilustrations, #5720).
O artifício é, sem dúvida, ingênuo e supersticioso, mas bem retrata o
desejo natural de nos livrarmos de nossas falhas passadas. Jesus
Cristo providenciou um meio pelo qual nos livramos de todo o lixo que
passou. Chama-se confissão e se resume na frase: “Se confessarmos
os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e
nos purificar de toda injustiça” (1 João 1.9). Quando nos tornamos
reféns do passado, alguém mais leva o troféu em nosso lugar: Satanás
leva vantagem, como escreveu Paulo: “A quem perdoais alguma coisa,
também eu perdoo; (…) 11 para que Satanás não leve vantagem sobre
nós…” (2 Coríntios 2.10,11). Como se o Diabo ganhasse o Oscar! Não
entre no Ano Novo com ressentimento velho!
Extraído

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio Instrumenta
Hino Maravilhas Divinas 7 CC
Ao Deus de amor e de imensa bondade, Com voz de júbilo vinde e aclamai;
Com coração transbordante de graças, Seu grande amor, todos vinde e
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 nós bem alto cantamos Que as orações Ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo, Em nosso auxílio Ele sempre
estendeu.
Como 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 – Salmo 14
domind

Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Oração
Leitura Bíblica – Salmo 15
DIRIGENTE: SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo?
Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração.
CONGREGAÇÃO: Aquele que não difama com a sua língua,
nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio
contra o seu próximo;
DIRIGENTE: A cujos olhos o réprobo é desprezado; mas honra
os que temem ao Senhor; aquele que jura com dano seu, e
contudo não muda.
TODOS: Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem
recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será
abalado.

DIRIGENTE: Disse o néscio no seu coração: Não há Deus. Têm-se
corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que
faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para
ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus.
Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos: não há quem faça o
bem, PG
não há sequer um.

Dedicação de Dízimos e Oferta

CONGREGAÇÃO: Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade,
os quais comem o meu povo, como se comessem pão, e não invocam ao
Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração
dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é
o seu refúgio.

Sua fé Jesus contemplará, Sim o que Ele promete dá;
Ele vê o coração, e responde a petição,
Sua fé Jesus contemplará!

TODOS: Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o
Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará
Israel.
Oração
Dedicação
líder de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Momento de Intercessão

Hino A fé contemplada 160 CC
Deus promete grandes coisas conceder,
A qualquer que peça crendo que há de obter.
A resposta sem na fé enfraquecer, Sua fé Jesus contemplará!

Deus tem prometido a quem não duvidar,
Dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar.
Ele o prometeu e não irá negar, Sua fé Jesus contemplará!
Deus já grandes maravilhas operou, Por alguém que firme nEle
confiou. E que da promessa em nada duvidou,
Jesus Cristo a fé contemplará.
Oração
Mensagem – Pastor Isaias Menezes

Mensagem-

Agradecimento aos convidados

Oração e Bênçãos

Oração e Bênção

Posludio

Posludio – Cânticos

