Igreja Batista do Jardim Paraíso

Culto de Oração - 20 horas

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

Prelúdio Cânticos

Não pode
Chamada
a Oração

Evangelizar

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2019

Hino 228 HCC – A Deus
9No demos glória
A Deus demos glória, com grande fervor; seu filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar; a Jesus, Salvador, a Jesus Redentor.
A Deus demos glória, porquanto, do céu, seu filho bendito por nós todos deu.
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós
derramou. Herança nos céus, com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o
preço pagou.
A crer nos convida tal prova de amor; nos merecimentos do Filho de Deus.
E, quem, pois, confia em Jesus, Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos
céus.

Leitura Bíblica – Isaias 40.6 a 8
CONGREGAÇÃO: Uma voz ordena: "Clame". E eu pergunto: O que
clamarei?
DIRIGENTE: Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória
como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do
Dia sopra
22 desobre
julho,
Senhor
elas;
povo não
passa de relva. A relva murcha, e as
CONGREGAÇÃO:
das 22 horas àomeia
noite.
flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre”

Presença: IB Maria Luiza

Momento de intercessão
Pelo povo que tinh

Equipe de Cânticos
Mensagem – Pr. Isaias Menezes
Oração e Benção
Posludio

Nossas Celebrações e Outras reuniões
Terça-feira 19h30min.
Desperta Débora
Mensageiras do Rei
Quarta-feira - 20 horas
Culto de Oração
Quinta-feira 20 horas
Pequenos Grupos
Cânticos

Domingo
Culto Diurno 9h
Escola Bíblica 10;30h
Adolescentes 17:30h
Culto Noturno 19h

Sexta-feira
Jardim de Oração 7 h
Ensaio Coreografia e
União Masculina 20h
Sábado 9:30h
Embaixadores do Rei

Culto Diurno - 9 horas

Prelúdio - Equipe de

Palavra de Boas-vindas
Oração

Pai ANTIPÁTICO
Há, desde 1989, um conjunto musical secular com um nome
engraçado: “Só pra contrariar”. Sempre me lembro deles quando leio
na Bíblia a seguinte frase: “Seu pai nunca o havia contrariado,
dizendo: Por que fizeste assim?” (1Reis 1.6). Essa Frase faz parte da
biografia de um rapaz chamado Adonias.
Príncipe em Israel, Adonias era filho do famoso rei Davi. Nessa
condição, morava num palácio, comia à mesa mais farta do reino,
tinha muitas empregadas para cuidarem dele (babá, cozinheira,
lavadeira, passadeira, faxineira, dentre outras), sendo certamente
educado pelos melhores mestres. Com uma boa vida dessas, Adonias
devia ser invejado pelas pessoas comuns. O futuro dele parecia
risonho, e posso apostar que muitas mocinhas de Israel ficavam
loucas só em pensar que um dia poderiam se casar com ele. Mas
Adonias era infeliz e não sabia. Por quê? Porque “nunca seu pai o
tinha contrariado”. Tudo o que Adonias queria fazer, o pai deixava:
tipo, comer à hora que quisesse, sair com amigos estranhos e só
voltar de madrugada, ficar dormindo até o meio-dia no sábado, proferir
um palavrãozinho que o rei-pai considerasse inofensivo, namorar
mesmo sem amor, numa atitude de usar as pessoas… O pai
permanecia calado, como se apoiasse o filho em tudo, fingindo não
ver nada. Agia corretamente?
Davi foi um bom rei, mas em termos de família, por não
disciplinar os filhos, foi um zero à esquerda. Ele não podia ter deixado
o menino Adonias fazer o que bem entendesse. Pode parecer, à
primeira vista, que um pai que deixa o filho ou filha fazer o que quiser
seja o pai ideal. Mais tarde, um irmão de Adonias escreverá: “A vara e
a repreensão dão sabedoria; mas a criança entregue a si mesma
envergonha a sua mãe” (Provérbios 29.15). Adonias envergonhou sua
mãe, seu pai, seus irmãos… E isso teria sido evitado, se o seu pai o
tivesse “contrariado”. Seja um pai bíblico: diga não, quando precisar
dizer não.
Pastor João da Fonseca

Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
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