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Pastor Isaias Lima de Menezes

Posludio – Cânticos

Culto de Oração - 20 horas
Prelúdio Cânticos
Chamada a Oração
Hino 327 HCC – Se teu coração estiver em paz
Vindo sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes,
canta um hino a Deus! Cada nuvem escura arco-íris traz.
quando em teu coração reinar perfeita paz.
Se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás.
Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz.
Se o viver é de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos,
age em seu favor. E de tudo o que sofres tu te esquecerás;
fruirás muitas bênçãos se tiveres paz.

Dia 22 de julho,

Vem após longa noite a aurora matinal, fica o sol mais brilhante
das 22 horas à meia noite.
após o temporal. a esperança não percas, tudo vencerás;
fugirão
as tristezas
tiveres
paz.
Presença:
IB se
Maria
Luiza
Leitura Bíblica – João 14.27; Romanos 15.13
Pelo povo que tinh

DIRIGENTE: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como
o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
CONGREGAÇÃO: Ora o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e
paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito
Santo.
Momento de intercessão
Inspiração Musical
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Orai sem cessar.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2019

Cinco pontos básicos da
Evangelização.

Culto Diurno - 9 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Jardim Paraiso Notícias
Leitura Bíblica – Filipenses 4. 4 a 8
VOZES FEMININAS: Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijaivos.
CONGREGAÇÃO: Seja a vossa eqüidade notória a todos os homens. Perto está o
Senhor.
DIRIGENTE:Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de
graças.
VOZES MASCULINAS: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará
os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
domind
DIRIGENTE: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de
boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.
CONGREGAÇÃO: VOZES MASCULINAS FEMININAS:
Dedicação de Dízimos e Ofertas
PG

Hino 348 HCC – A minha fé e o meu amor
Minha esperança, até o fim é Cristo, que morreu por mim.
Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor.
A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver;
em cada crise, sem falhar, sempre hei de nele confiar.
Jamais falhou ao prometer; nas lutas vem me socorrer.
Ao sobrevir a tentação, é Cristo e minha salvação.
Oração de Gratidão e Momento de Intercessão
líder
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Culto Noturno - 19 horas
Prelúdio - Equipe de Cânticos
Palavra de Boas-vindas
Oração
Jardim Paraiso Notícias
Leitura Bíblica – Salmo 122
TODOS: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.
DIRIGENTE: Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó
Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta.
Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de
Israel, para darem graças ao nome do Senhor.
VOZES FEMININAS: Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da
casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te
amam.
VOZES MASCULINAS Haja paz dentro de teus muros, e
prosperidade dentro dos teus palácios.
DIRIGENTE: DIRIGENTE: Por causa dos meus irmãos e amigos,
direi:
CONGREGAÇÃO: Paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor
nosso Deus, buscarei o teu bem.
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino 323 HCC – Eu alegre vou na sua luz
Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou
e, com a luz do seu amor, as trevas dissipou.
Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me
achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou!
No caso de se escurecer de nuvens todo o céu,
Jesus, bendito Salvador, é luz que rasga o véu.
Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão!
Prossigo sempre, com vigor, deixando o mundo vão.
E face a face, então, verei Jesus, o Salvador,
o qual a sua vida deu por mim, um pecador.
Oração de Gratidão, Momento de Intercessão e saída para o
Culto Infantil

