Culto de Oração - 20 horas
Prelúdio
Equipe de Cânticos
Não pode

Evangelizar9No

Chamada a Oração

Hino Jesus, Teu nome satisfaz 180 HCC
Jesus , teu nome satisfaz, por todo o mundo leva a paz,
perfeito amor e vida traz, Jesus, Senhor amado.
Ao servo teu, ó Salvador, ao coração tão sofredor
dás tua graça e muito amor, Jesus, Senhor amado.
Se enfrento forte provação ,me fortalece a tua mão,
pois peço ajuda em oração, Jesus, Senhor amado.
Jesus, teu nome sem igual dá força a todo o que é leal;
dá paz perfeita, perenal, Jesus, Senhor amado.
Leitura Bíblica – Salmo 98
Momento de intercessão
Mensagem – Pastor Isaias Menezes
Oração e Bênçãos

Dia 22 de julho,
das 22 horas à meia noite.
Eu Te
agradeço Deus
Presença: IB Maria
Luiza

Posludio

No Pelo
dia povo
16 de
nasci, portanto hoje comemoro mais
quefevereiro
tinh
um ano de vida, por isso agradeço a Deus pela maravilhosa
oportunidade de viver e por todas as outras bênçãos que
recebo diariamente.
Viver é lutar, diz um poeta, mas viver é uma dádiva divina
que é renovada pela graça e a misericórdia que nos alcançam
que cada ano, naquela data celebramos essa dádiva que se
renova.
Família, amigo, irmãos em Cristo e o melhor de Deus o tempo
todo guardando, sustentando, governando e nunca que nunca
cessa de abençoar, porque a sua misericórdia dura para
sempre.
Celebre comigo esse momento, Deus sempre age e essa é a
vida que Dele recebi.
Deus está comigo sempre, parabéns para mim.

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

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2020
Nem sempre os amigos podem aconselhar.
Os amigos consideravam que todo o sofrimento de Jó seria por
ele ter pecado contar Deus e que sua prosperidade era ímpia (Jó 21.7)
e Deus o castigava por essas situações.
Podemos ver claramente que os argumentos desses amigos
eram sem nenhuma base, eram coisas que falavam em seu próprio
entendimento, falavam o que vinha a cabeça, sem refletir e sem amor e
compaixão. Jó não aceitava a fala deles e retrucava esse tipo de fala,
porque nada tinha a ver com sua experiência com o divino. Por
entender que eles não podiam ajudar, procurava respostas junto ao
próprio Deus, para toda a sua miséria humana. Jó não era rebelde, ele
amava a Deus. Seu desejo era saber o porquê de todas as desgraças
acometidas em sua vida.
Jó apresenta questões de injustiças relacionadas ao sofrimento
do justo, suas dores físicas e emocionais, mostrando que mesmo os
servos mais fiéis e íntegros, podem sofrer dores, tristezas e perdas.
Confiando que sua testemunha estava no céu e que advogava sua
causa, mantém sua firmeza e fé, mesmo em toda a sua angústia e
sofrimento, Trazendo para os dias de hoje, ainda há o pensamento que
o crente em Jesus só pode viver de modo triunfante, onde a dor e a
perda é considerada como castigo divino por causa de pecado
cometido. Por isso é preciso ter maturidade espiritual para enfrentar
situações difíceis da vida; não se pode aceitar, mesmo dos amigos
conselhos sem fundamentos. São amigos, os amamos, mas cada coisa
no seu lugar. Buscar quem pode ajudar e aconselhar nos momentos
como esses é fundamental.
.Diante de situações semelhantes a vividas por Jó, falar de
esperança, inspirar a fé e motivar a perseverança em momentos de
tragédias, revela amor, compaixão e acolhimento.

Pastor Isaias Menezes

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio Instrumenta
Hino Logo de manha 401 HCC
Logo de manhã, quero te buscar,
tua voz ouvir, teu amor sentir,
e estender as mãos para te louvar,
derramar meu coração sobre teu altar.
Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim;
que vou te seguir e te amar até o fim.
E no fim do dia, quando o sol se for,
te adorarei, te darei louvor;
mesmo escura a noite, brilha a tua luz
e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.

Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Hino Dá-me tua visão (Terrell) 546 HCC
Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver
almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder.
Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor,
que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor.
Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão!
Que eu mostre pelo meu proceder, o teu amor e perdão.
Minha vida consagro aqui, perante a tua cruz;
tudo o que sou pertence a ti. Oh, vive em mim, meu Jesus.

Leitura Bíblica– Salmo 111

Leitura Bíblica – Salmo 116

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Momento de Intercessão

Hino domind
Fonte És Tu de toda bênção 17 HCC

Dedicação de Dízimos e Oferta

Fonte és tu de toda bênção; vem o canto me inspirar;
a misericórdia tua quero em alto som louvar.
Oh, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus
ao teu servo e ao povo santo pra louvarmos-te, bom Deus!

Hino Usa, Senhor 433 HCC

Ao Senhor
eu agradeço, pois Jesus me socorreu
PG
e, por sua graça, um dia vai levar-me para o céu.
Eu, perdido, procurou-me, longe do meu Deus, sem luz;
dos pecados meus lavou-me com seu sangue o bom Jesus!

Não há no mundo nada melhor
que dia a dia trabalhar por Jesus.
Por isso, tudo te entrego, ó Deus,
enquanto neste mundo eu viver.

Devedor à tua graça cada dia e hora sou.
Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor.
O meu ser é vacilante; toma-o, prende-o com amor,
para que eu, a todo instante, glorifique a ti, Senhor.

Oração de Gratidão e pelo Culto Infantil

Oração de Gratidão e Momento de Intercessão
Recitativo Bíblico
Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente
quem líder
tem vida íntegra me servirá. Salmos 101:6
Mensagem – Pastor Isaias Lima de Menezes
Oração e Bênçãos
Posludio

Usa, Senhor, todo meu ser, pra teu louvor.
Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti .

Recitativo Bíblico
Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores!
Seguirei o caminho da integridade; quando virás ao meu
encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro.
Salmos 101.1,2
Mensagem – Pastor Isaias Lima de Menezes
Oração e Bênçãos
Posludio

