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

Posludio – Cânticos

O Tempo da Colheita Chegou!

Culto de Oração - 20 horas

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2019

Prelúdio Cânticos
Chamada a Oração
Hino 168 CC – Chuvas de bênçãos (1ª e 3ª estrofes)
Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus,
Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus;
Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus!
Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão,
Os pecadores indignos, graça dos céus obterão.
Chuvas de bênçãos teremos, manda nos já ó Senhor,
Dá nos agora o bom fruto, desta palavra de amor.

Dia 22 de julho,
das 22 horas
à meia
noite. e te guarde;
DIRIGENTE:
O Senhor
te abençoe
Presença: IB Maria
Luiza
CONGREGAÇÃO:O
Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha
Leitura Bíblica – Números 6. 24 a 27

misericórdia de ti;
Pelo povo que tinh
DIRIGENTE: O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
CONGREGAÇÃO: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu
os abençoarei.

Confie nas Promessas Divinas para a sua Família
A família é uma bênção de Deus que podemos desfrutar ao
máximo aqui na terra. No entanto, assim como qualquer outro privilégio,
ela não vem sem exigir uma certa responsabilidade de nós.
Maridos, esposas, mães, pais, filhos e avós têm um importante
papel a desempenhar na família. Só que, muitas vezes, não
conseguimos cumpri-los perfeitamente.
A verdade é que só por meio da graça uma família pode
responder de forma eficaz ao chamado familiar de Deus e,
consequentemente, a chamada individual de cada membro dela.
As promessas de Deus não são apenas para indivíduos. A
intenção original de Deus sempre foi a de abençoar um grupo de
pessoas — pode ele ser tão grande como uma nação ou pequeno
como uma família.
Por causa da bondade e misericórdia de Deus, podemos
reivindicar as promessas de paz, amor, alegria, provisão e proteção
sobre nossas famílias.
Veja alguns versículos bíblicos para a família:
Provérbios 22:6: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até
quando envelhecer não se desviará dele.

Hino 168 CC – Chuvas de bênçãos (4ª e 5ª estrofes)

Josué 24:15: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham
hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram
além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão
vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor".

Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus.

Atos 16:31: Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e serão salvos,
você e os de sua casa".

Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus;
Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus!

Salmo 112:2: Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma
geração abençoada, de homens íntegros.

Mensagem –Dc. Renato Alves

Lamentações 5:19: Tu, Senhor, reinas para sempre; teu trono permanece
de geração em geração.

Momento de intercessão

Oração e Benção
Posludio

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Jardim Paraiso Notícias
Oração
Leitura Bíblica – Salmo 91. 1 a 8
DIRIGENTE: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do
Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a
minha fortaleza, e nele confiarei.
CONGREGAÇÃO: Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste
perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te
confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.
DIRIGENTE: Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, Nem
da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
CONGREGAÇÃO:
Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará
domind
a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino 367 CC Firme na Rocha
Que alicerce tendes prá construir? uma casa firme prá resistir;
Grande
PG tempestade que há de chegar. E a instável casa há de derrubar?
Nossa morada na Rocha está, Firme e segura ela ficará;
Quando o temporal contra ela der, Há de resistir todo o seu poder!
Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação;
Pois alguém que só em si mesmo crê, No Senhor Jesus ainda não tem fé.
Nossa morada na Rocha está, Firme e segura ela ficará;
Quando o temporal contra ela der, Há de resistir todo o seu poder!
Os cristãos porém que deveram crêem, pelas obras mostram a fé que tem;
Sua fé firmada no Salvador. Na maior procela, ei-los sem temor
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Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Jardim Paraiso Notícias
Leitura Bíblica – Salmo 91.9 a 18
DIRIGENTE: Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste
a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à
tua tenda.
CONGREGAÇÃO: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas
suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.
DIRIGENTE: Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e
a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o
livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.
CONGREGAÇÃO: Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele
na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de
dias, e lhe mostrarei a minha salvação.

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino 126 – Louvai
Louvai, louvai, Cristo o bom Mestre divino, Por nós na cruz,
Ele sofreu, morreu. Perdão, perdão hoje aos contritos outorga,
pois precioso sangue na cruz verteu. Sim louvai-O, ei-Lo tão exaltado,
Mediador que nunca nos faltará.
Louvai, louvai, falai da Sua grandeza, Do perdão da graça que a todos dá!

Louvai, louvai, Cristo o bom Mestre divino, Conselhos bons dá
Ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas,
Concedidas por esse Salvador. Ide todos, servos de Jesus Cristo,
Ele nunca vos abandonará.
Louvai, louvai, Cristo o bom Mestre divino, Cantai, cantai Seu grande
amor cantai. Fiéis cantai, de coração bem unidos,
Seu poder e glória louvai louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho,
Cristo assim os crentes protegerá.
Oração de Gratidão, Momento de Intercessão e saída para o Culto
Infantil

