Culto de Oração - 20 horas
Prelúdio Cânticos

Não pode
Chamada
a Oração

Evangelizar

Hino 318 HCC – Que9No
alegria crer em Cristo
Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar,
observar os seus ensinos, nas promessas descansar!
Cristo! Cristo! Eu confio em teu nome, em teu poder.
Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer.
Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão!
Receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação.
Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador!
Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor.
Leitura Bíblica – João 1.12; 3.16,.36 e 6.47
DIRIGENTE: Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de
serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome;
CONGREGAÇÃO: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.

Dia 22 deAquele
julho,que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que
DIRIGENTE:
nãodas
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horasnãoà verá
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Presença: IB Maria
AqueleLuiza
que crê no Filho tem a vida eterna; mas
CONGREGAÇÃO:
aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele
Pelo povo que tinh
permanece.
DIRIGENTE: Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em
mim tem a vida eterna.
Momento de intercessão
Equipe de Cânticos
Mensagem – Pr. Isaias Menezes
Oração e Benção

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

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2019
Bilhetes com mensagens do bem.
Os bilhetes são mensagens simples, escritas de forma
clara e rápida, em um pequeno papel. Eles são usados
como meio de comunicação entre as pessoas, como se
fosse um pequeno aviso ou lembrete.
Por serem simples e breves, os bilhetes não têm
regras para serem escritos, cada pessoa escreve de acordo
com sua ideia.
Os bilhetes podem ser escritos por todas as pessoas: da
esposa para o marido, da mãe para os filhos, da patroa para
a empregada, do chefe para o funcionário, e outros.
Na escola, vários alunos escrevem bilhetinhos uns
para os outros ou para os professores. O conteúdo dos
bilhetes depende da mensagem que a pessoa quer deixar.
Pode ser um recadinho carinhoso, uma brincadeira, um
aviso ou lembrete. Crianças pequenas deixam bilhetinhos
em forma de desenho: um beijo, uma flor ou um coração.
As Mensageiras do Rei enviaram bilhetinhos
carinhosos e interessantes para o pastor e fiquei muito feliz
pela iniciativa delas e da liderança.
Agradeço então Ana Beatriz, Pyetra, Bia Vale,
Dayene, Rebeca Vale, Rebeka Cristina e a líder Daiana.
Obrigado, muito obrigado.

Posludio

“Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez,
e não nós a nós mesmos; somos povo seu e
ovelhas do seu pasto.” Salmo 100.3

Pastor Isaias Meneze

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Jardim Paraiso Notícias
Leitura Bíblica – Gálatas 2.20,21; 1 Corintios 1.18 e Marcos 8.34
DIRIGENTE: Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive
em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual
me amou, e se entregou a si mesmo por mim.
CONGREGAÇÃO: Não aniquilo a graça de Deus; porque, se a justiça provém da
lei, segue-se que Cristo morreu debalde.
DIRIGENTE: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem; mas para
nós, que somos salvos, é o poder de Deus.
CONGREGAÇÃO: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disselhes: Se
alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e
domind
siga-me.

Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Jardim Paraiso Notícias
Leitura Bíblica – Mateus 28.19; João 14.26; 1 Corintios 8.6; 2
Corintios 13.14; 1 João 5.7,8
DIRIGENTE: Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
CONGREGAÇÃO: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o
Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos
fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
DIRIGENTE: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo
e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são
todas as coisas, e nós por ele.

Dedicação de Dízimos e Ofertas

CONGREGAÇÃO: A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de
Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.

Hino 293 HCC Foi na cruz
Quando cego, eu andei bem perdido vaguei sempre longe do meu Salvador,
que dá gloria desceu e seu sangue verteu pra salvar-me por seu imenso amor.

DIRIGENTE: Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a
Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um.

PG

Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz.
Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus.
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.
Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei.
Em Jesus me escondi, seu perdão recebi e refúgio seguro nele achei.
Oh, que grande prazer inundou o meu ser, quando tudo a Jesus confiei!
Vida eterna me deu e um lar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei.

CONGREGAÇÃO: E três são os que testificam na terra: o Espírito, e
a água e o sangue; e estes três concordam num.
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino 238 HCC A Deus, o Pai e Benfeitor
A Deus, o Pai e Benfeitor,
vós, homens e anjos, dai louvor.
A Deus, o Filho, exaltai.
A Deus, o Espírito, glória dai. Amém

Oração de Gratidão e Momento de Intercessão

Oração de Gratidão, Momento de Intercessão e saída para o
Culto Infantil

líder – Pastor Isaias Menezes
Mensagem

Mensagem

Agradecimento aos convidados

Agradecimento aos convidados

Oração e Bênção

Oração e Bênção

Posludio – Cânticos

Posludio – Cânticos

