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Pastor Isaias Lima de Menezes
Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2019

26 anos de Gratidão a Deus

Somos uma Igreja Acolhedora.
Agradecemos a presença de todos os
Dia 22 de julho,
convidados. Deus abençoe a sua vida.
das 22 horas à meia noite.
Presença: IB MariaSeja
Luiza bem-vindo!
Pelo povo que tinh

Somos gratos a Deus e a todos que nos ajudaram
a escrever a história da nossa igreja.
Há irmãos que chegaram e logo saíram; uns por
causa de situações da vida se mudaram, há os que
chegaram depois e junto com quem ajudou a começar a
obra, ainda estão conosco; sem contar os que foram
convocados para a Pátria Celestial, ou seja, foram
promovidos para a glória.
São momentos especiais, que contou com o
envolvimento de muita gente, pois ninguém faz nada
sozinho e se não fosse essa gente humilde e boa, não
chegaríamos onde estamos; mas precisamos olhar para
o futuro e avançar, lançar as bases para que nossos
filhos, netos e aqueles que por causa da Palavra de
Deus hão de crer na mensagem do Evangelho e virão
servir a Deus, como membros e discípulos de Jesus,
aqui nesta igreja.
Hoje é dia de agradecer, louvar, adorar e no poder
do Espírito Santo, refletir os anos históricos e reescrever
uma nova história.
Pastor Isaias Lima de Menezes

Culto Comemorativo de Aniversário
Prelúdio Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Motivo do Culto
Inspiração Musical – Kirla Daniele
Leitura Bíblica – Salmo 34.1; 116.1, 12 a 14, 17 e 18
DIRIGENTE: Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor
domind
estará
continuamente na minha boca.
VOZES FEMININAS: Amo ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz e
a minha súplica.
VOZES
PG MASCULINAS: Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios
que me tem feito?
DIRIGENTE: Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do
Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o
seu povo.
TODOS: Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do
Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu
povo,
líder

Conjunto Feminino
Hino 560 HCC Olhando para Cristo (Soren/Miles)

Ruge forte, contundente, a guerra do pecado,
mas os seus clangores vis não podem me afligir.
Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado,
e celestes bênçãos irei fruir.
Olhando para Cristo, grande autor da salvação,
prossigo, pois avisto soberano galardão.
De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor,
para servi-lo com todo ardor.
Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita:
multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação.
Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita,
para os teus obreiros concede unção.
Desprezando deste mundo as sendas ardilosas,
volto o meu olhar pra cruz de quem me resgatou;
dele tenho na alma, então, as bênçãos mui gloriosas
e feliz com Cristo cantando vou.
Conjunto Masculino
Coro Integração
Mensagem – Pastor Marcelo Farias
Agradecimento aos convidados
Oração e Bênção
Coreografia
Posludio – Equipe de Cânticos

