Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos

Não pode

Hino 6 HNC – Doxologia
A Deus, supremo Benfeitor,
9No
Anjos e homens dêem louvor;
A Deus o Filho, a Deus o Pai,
E a Deus Espírito, glória dai. Amém.

Evangelizar

Palavra de Boas-vindas

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!
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2019
Você deveria conhecer a Igreja que eu conheço...

Oração
Leitura Bíblica – Oseias 6.1 a 3
VOZES MASCULINAS: Vinde, e tornemos ao SENHOR, porque ele
despedaçou, e nos sarará; feriu, e nos atará a ferida.
DIRIGENTE: Depois de dois dias nos dará a vida; ao terceiro dia nos
ressuscitará, e viveremos diante dele.
TODOS: Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor;
VOZES FEMININAS: a sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá
como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra.

Dia 22 de julho,
das 22 horas à meia noite.
Hino 367 HCC – Mais de Cristo
Presença: IB Maria Luiza
Dedicação de Dízimos e Ofertas

Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter,
mais
dapovo
sua que
compaixão,
mais da sua mansidão.
Pelo
tinh
Mais, mais de Cristo. Mais, mais de Cristo.
Mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador.
Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer,
sempre perto dele andar, seu amor manifestar.
Mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir;
imitando seu viver, vou seu reino promover.
Oração de Gratidão, Momento de Intercessão e Culto Infantil
Mensagem: Pastor Isaias Menezes
Agradecimento aos convidados
Oração e Bênção
Posludio – Equipe de Cânticos

Uma comunidade de amor, que mal tem dinheiro pra concluir a
obra que iniciou há mais de 20 anos, mas que não usa isso pra
deixar de atender o necessitado e investir no crescimento e
comunhão de seus membros. Um lugar que não tem arcondicionado, móveis luxuosos, não possui famosos em seu rol
de membros e que completa o orçamento com os centavos das
balas vendidas na cantina. Não, não temos grandes cantores,
apenas pessoas de bom coração e mais ou menos afinadas; os
nossos instrumentos não são modernos e são mais antigos na
Igreja do que muitas pessoas que ali estão. As pessoas, então,
são imperfeitas, tem gente de todo tipo e todos são igualmente
abraçados. Somos pessoas de altos e baixos, infelizmente. Às
vezes a gente falha feio, infringimos os princípios da Bíblia e,
sabe de uma coisa? Isso dói, porque escolhemos viver como
Jesus e vira e mexe tropeçamos no caminho. A dança e o teatro
são amadores, usam quase sempre o mesmo figurino com uma
ou outra variação. Lá não tem dinheiro acumulado, o que entra
paga a luz, a água, o contador, melhora uma coisa ou outra e
acaba. Quando queremos promover algo diferente, fazemos uma
vaquinha. Sempre auxiliamos um ao outro, o espaço da igreja é
para todos. Amamos fazer festas juntos! Promovemos jantares e
passeios e, sim, a gente come muito, muito mesmo! Às vezes, a
comunhão é rompida porque nos desentendemos, mas, algum
tempo depois surge um mediador e os problemas são resolvidos,
as pessoas se abraçam, choram e percebem que uma amizade é
maior que os problemas. O problema do nosso irmão é nosso, se
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Você deveria conhecer a Igreja que eu conheço... (Continuação)
alguém esta desempregado, esse alguém vai receber bolsa de compras e
todo mundo vai indicar um “bico” e tentar arrumar uma vaga pra ele na sua
empresa. Os amortecedores daqueles que têm carro não são muito bons,
afinal de contas, se chover, daremos quantas viagens forem necessárias,
com o carro cheio, até que todos cheguem secos em casa. As crianças são
prioridade, tudo que elas fazem é lindo e todo mundo para o que tiver
fazendo pra vê-las cantar e dançar. A sala delas tem brinquedo, papel, tinta,
lápis de cor, Tv, DVD e tudo que podemos fazer por elas. No dia das crianças
todo mundo doa alguma coisa e passamos a tarde com elas. Os jovens
também são a menina dos olhos da igreja. Todo mundo sabe que eles
precisam de apoio, de carinho, que estão cheios de crises existenciais e
ainda estão se colocando no mundo. O filho de um é filho de todo mundo.
Descobrimos muitos talentos, incentivamos as pessoas, falhamos o tempo
todo, mas somos humanos e profundamente imperfeitos. Não temos
programa de Tv e pagamos o preço pela visibilidade de uns e outros que
distorcem nossa fé. A Igreja de verdade não está na Tv, mas no dia a dia.
Vocêdomind
realmente deveria conhecer a Igreja que eu conheço.

Profa. Jessica Castelo Branco
-_Igreja Batista Ágape –

Agenda das Programações Eclesiásticas
PG

Caminhada das Deboras
- 20 de novembro, 6h 45min
Cinema com o Filme
Mais que Vencedores
- 23 de novembro
Aniversário Deboras
- 30 de novembro, 18 horas.
Confraternização das Deboras
– 14 dezembro
Cantata de Natal Musical
Adultos
21 de dezembro, 19 horas.
líder

Cantata de Natal Musical Infantil
– 22 de dezembro, 19 horas.

Culto de Natal
- 25 de dezembro
Confraternização da igreja
- 28 de dezembro.
Culto de Passagem de Ano
- 31 de dezembro

Alegrei-me com os que me
disseram: "Vamos à casa do
Senhor! " Salmo 122.1

Sejam Bem-Vindos

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio Equipe de Cânticos
Hino 40 CC - Amor de Cristo
Qual grande vaga de um imenso mar,
Vem o amor de Cristo
Minha alma transbordar.

Palavra de Boas-vindas
Oração
Leitura Bíblica – Romanos 9.15 a 21
DIRIGENTE: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e
terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
CONGREGAÇÃO: Portanto, isso não depende do desejo ou do
esforço humano, mas da misericórdia de Deus.
DIRIGENTE: Pois a Escritura diz ao faraó: Eu o levantei exatamente
com este propósito: mostrar em você o meu poder, e para que o meu
nome seja proclamado em toda a terra.
CONGREGAÇÃO: Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer,
e endurece a quem ele quer. Mas algum de vocês me dirá: "Então, por
que Deus ainda nos culpa? Pois, quem resiste à sua vontade?
DIRIGENTE: Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus?
Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: ‘Por que me
fizeste assim? ’
CONGREGAÇÃO: O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro
um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso?
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino 13 CC – Bendigam a Deus
Bendigam a Deus; Glorioso Senhor,
E com gratidão, Lhe rendam louvor
Amigo dos homens, Fiel defensor
Que os guarda seguros, No Seu amplo amor.
Oração de Gratidão e Momento de Intercessão
Mensagem – Pastor Isaias Menezes
Agradecimento aos convidados
Oração e Bênção
Posludio – Cânticos

