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A Igreja em Ação
Agenda Eclesiástica 2020: Agende suas programações,
cultos de ação de graças, reuniões, aniversários e
eventos para 2020.
28º.
Consagração do Santuário: dia 5 de
DiaCulto
22 de de
julho,
janeiro
2020,
primeiro
das 22dehoras
à meia
noite. domingo de janeiro.
Assembleia
da CBB: dos dias 20 a 26 de janeiro
Presença: IBGeral
Maria Luiza
em Goiânea/ Goiás.
Pelo povo que tinh

No período de férias: Os Pequenos Grupos, as Deboras
e as Mensageiras do Rei estarão em recesso. Confirme
com seu líder o momento do reinicio das programações.
2020: Temos ainda muito fazer e aprender, não
pense que você fez ou sabe tudo. Deus está agindo
constantemente ao nosso redor e você não pode perder a
oportunidade de ser usado por Deus nessa grande obra.
Desafios

“De todos os cuidados, não se esqueça do
principal: obedecer ao Senhor em tudo.”

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, 22 de dezembro de 2019

Mensagem de Natal!
A boa notícia do Natal é que Deus trouxe esperança para
todas as pessoas, independentemente da sua origem. Isso
incluiu ambos judeus e gentios. O anúncio do anjo aos
pastores deixou isso bem claro.
"O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago
novas de grande alegria que o será para todo o povo: É que
vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é
Cristo, o Senhor" (Lucas 2:10-11).
A esperança é uma força poderosa em nossas vidas e o
Natal traz esperança.
O Natal é também para aqueles que estão esperando um
Salvador. Eles podem ter sido devotos em sua prática
religiosa, mas ainda entendem que sua única esperança é
que Deus venha a eles. Eles estão esperando por Deus.
Que neste Natal Deus encha cada um de nossos corações
de esperança. Os anjos expressou o que significa a
esperança:
"Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os
homens de boa vontade" (Lucas 2:14).

Culto Diurno 9 horas
Prelúdio Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas e Oração
Hino 154 CC - Firme nas Promessas.
Firme nas promessas do meu Salvador
Cantarei louvores ao meu Criador
Fico, pelos séculos do seu amor
Firme nas promessas de Jesus

CONGREGAÇÃO: E deu à luz a seu filho primogênito, e
envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não
havia lugar para eles na estalagem.
Oração e Momento de Intercessão
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino 301 CC – Crê e Observar
Em Jesus confiar, Sua lei observar; oh que gozo que benção que
paz! Satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos
traz.

Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre
Firme, firme. Sim firme nas promessas de Jesus

Crer e observar, tudo quanto ordenar.
O fiel obedece, o que Cristo mandar

Firmes nas promessas não irei falhar
Vindo as tempestades a me consternar
Pelo Verbo Eterno eu hei de trabalhar
Firme nas promessas de Jesus!

O inimigo falaz, e a calúnia mordaz;
Cristo pode desprestigiar! Nem tristeza nem dor,
nem a intriga maior, poderão ao fiel abalar.

Firme nas promessas, sempre vejo assim
Purificação no sangue para mim
Plena liberdade gozarei, sem fim
Firmedomind
nas promessas de Jesus
Firme nas promessas do Senhor Jesus
Em amor ligado com a sua cruz
Cada dia mais alegro-me na luz
Firme nas promessas de Jesus
PG Bíblica Lucas 2. 1 a 7
Leitura

DIRIGENTE: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte
de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse; (Este primeiro
alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria).
CONGREGAÇÃO: E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à
cidade de Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de Davi),
A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
DIRIGENTE: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias
em que ela havia de dar à luz.

Que delícia de amor, comunhão com o Senhor;
tem o crente zeloso e leal! O Seu rosto mirar,
Seus segredos privar; seu consolo constante e real.
Resolutos Senhor, e com fé zelo e ardor;
os Teus passos queremos seguir! Teus preceitos guardar,
o Teu nome exaltar; sempre a Tua vontade cumprir.
Oração de Gratidão
Recitativo Bíblico
“Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é
Cristo, o Senhor.” Lucas 2:11
Mensagem – André
Agradecimento aos convidados,
Oração e Bênçãos
Posludio – Equipe de Cânticos

