Culto de Oração - 20 horas
Prelúdio Cânticos

Não pode

Chamada a Oração

Evangelizar

Hino 463 HCC – O meu
9Nocoração sofredor
O meu coração sofredor descanso seguro encontrou,
seguindo os conselhos de amor do Pai, que do mal me chamou.
Cantai, cantai no templo do nosso Senhor.
Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor.
Nos astros que brilham nos céus, da lua no brando clarão,
eu leio poemas a Deus, que falam de amor e perdão.
No livro bendito encontrei, palavras de amor e de luz
e canto celeste escutei dos anjos, saudando Jesus.
Os males deste mundo deixei, por isso me pus a cantar.
Com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lar.
Leitura Bíblica – Mateus 11. 28 a 30 e Apocalipse 21.4
DIRIGENTE: Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu
vos aliviarei
CONGREGAÇÃO: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou
Dia e22humilde
de julho,
manso
de coração; e encontrareis descanso para as vossas
almas.
das 22 horas à meia noite.
TODOS:
Porque
meu jugo
é suave e o meu fardo é leve.
Presença:
IBo Maria
Luiza

DIRIGENTE: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá
Pelo
povo que
tinhpranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras
mais
morte,
nem
coisas são passadas.
Momento de intercessão
Mensagem – Pastor Isaias Menezes
Oração e Bênção
Posludio

Agenda das Programações Eclesiásticas
Aniversário Deboras - 30 de novembro, 18 horas.
Confraternização das Deboras – 14 dezembro
Cantata de Natal Musical Adultos - 21 de dezembro.
Cantata de Natal Musical Infantil - 22 de dezembro, 19 horas.
Culto de Natal - 25 de dezembro, 19 horas
Confraternização da igreja - 28 de dezembro.
Culto de Passagem de Ano - 31 de dezembro, 22 horas

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

Tempo24
da de
Colheita
Chegou!
Rio de O
Janeiro,
novembro
de 2019
Abrindo O Coração Para Deus
“E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade
de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o
coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.” Atos 16:14
Lídia, uma mulher temente a Deus, estava familiarizada com a
fé do povo de Israel. Mas agora ela encontrou-se com o apóstolo Paulo,
o “embaixador de Cristo” (2 Coríntios 5:20). Ele falou para as
mulheres, que estavam reunidas para orar junto ao rio próximo aos
portões de Filipos, uma cidade da Macedônia, acerca do Filho de Deus,
a quem Deus havia enviado para este mundo. Então algo
surpreendente aconteceu: o Senhor abriu o coração de Lídia.
É importante notar que o Senhor não abriu a bolsa dela, de tal
forma que ela pudesse fazer ofertas regulares. Ele também não fez
com que ela sacrificasse muito de seu tempo para realizar boas obras,
apesar dEle frequentemente motivar outras pessoas a agirem assim.
Ele abriu o coração dela. Ele encontrou um caminho de acesso para o
seu ser interior. E a vida dela demonstra que estava pronta para aceitar
a ação de Deus. E isso é o que Deus deseja de cada pessoa.
Caro amigo, se imitarmos Lídia nós também podemos começar
uma nova vida com o Senhor Jesus. Dessa maneira, tempo e dinheiro
não irão mais ocupar a parte central de nossas vidas. Ele é mais digno
para nós do que todas as outras coisas. Nosso desejo é segui-Lo e
servi-Lo. Ele se torna o centro de nossa vida. Você já abriu seu coração
para o Filho de Deus? Você já ouviu o Seu chamado? Ele fez tanto por
nós! Ele sacrificou Sua vida por nós, sofrendo sobre a cruz. Ali Ele foi
pendurado por uma culpa que não Lhe pertencia. Qual é a sua resposta
para o Seu apelo, quando diz: “Dá-me... o teu coração”? (Provérbios
23:26).
Por ter aberto seu coração, abriu a porta da sua para Paulo
pregar o Evangelho e com isso, a mensagem salvadora chegou a
Europa e a América, consequentemente, ao Brasil. Só porque abriu a
porta do seu coração e da sua casa.

Revista Chamada da Meia-Noite.

Culto Diurno - 9 horas

Culto Noturno - 19 horas

Prelúdio Equipe de Cânticos

Prelúdio - Equipe de Cânticos

Palavra de Boas-vindas

Palavra de Boas-vindas

Oração

Oração

Leitura Bíblica – Isaias 53.6; Romanos 6.23; Lucas 15.7 e 19.10

Leitura Bíblica – Salmo 4.8; 27.1; 46.1; 55.22; 91.1,2; Naum 1.7
DIRIGENTE: O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem
temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei?

DIRIGENTE: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se
desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de
todos nós.
CONGREGAÇÃO: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é
a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor
DIRIGENTE: Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador
que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de
arrependimento

CONGREGAÇÃO: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à
sombra do Onipotente descansará.
VOZES MASCULINAS: Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu
refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
VOZES FEMININAS: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bempresente na angústia.

CONGREGAÇÃO: Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido.
domind

TODOS: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor,
me fazes habitar em segurança.

Dedicação de Dízimos e Ofertas

DIRIGENTE: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá;
nunca permitirá que o justo seja abalado.

Hino 462 HCC Cristo me amou e me livrou
Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus,
já me achava sem vigor, a perecer sem luz;
meu estado
Cristo viu e me estendeu a mão
PG
e salvar-me conseguiu da perdição.]
Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou.
Por seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador, me libertou.
Minha vida, todo o ser quero lhe consagrar.
A seu lado vou viver, o seu amor cantar
e a mensagem transmitir aos que perdidos são.
Vou ao meu Senhor servir com gratidão.
Oração de Gratidão e Momento de Intercessão

TODOS: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia,
e conhece os que confiam nele.
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino417 HCC – Que segurança! Sou de Jesus!
Que segurança! Sou de Jesus! Eu já desfruto as bênçãos da luz.
Sou por Jesus herdeiro de Deus; ele me leva à glória dos céus.
Canta, minha alma, canta ao Senhor!
Rende-lhe sempre ardente louvor!
Ao seu amor eu me submeti e extasiado, então, me senti.
Anjos cantando nos altos céus louvam a excelsa graça de Deus.

Mensagem – Pastor Isaias Menezes

Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador.
Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus

Agradecimento
aos convidados
líder

Oração de Gratidão, Momento de Intercessão e Culto Infantil

Oração e Bênção

Mensagem: Pastor Isaias Menezes

Posludio – Cânticos

Agradecimento aos convidados
Oração e Bênção

“Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: alegrai-vos!” Filipenses 4.4

Posludio – Equipe de Cânticos

