Culto de Oração
Prelúdio: Com muito louvor – Cassiane –
https://www.youtube.com/watch?v=d_icn2_1Dho

Não pode
Chamada
a Oração

9No

Leitura Bíblica – Efésios 6:14 e 18
DIRIGENTE: Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto
da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados
com a prontidão do evangelho da paz.
LEITOR 1: Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês
poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno.
LEITOR 2: Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus.
DIRIGENTE: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda
oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e
perseverem na oração por todos os santos.
Momento de intercessão
Mensagem Pr. Isaias Menezes
Oração e Bênçãos
Posludio

Oremos:
 Por Daniele, Laudeci, Margarete e Renato Alves
 Pelo
pai,tinh
irmã e prima da Leonice;
Pelo
povo que
 Por Sinval, irmão do Dc. Sidney
 Pela proteção dos membros da igreja, principalmente os
idosos;
 Pelo Pr. Jerry Key (missionário e professor aposentado do
STBS/Fabat)
 Pelo Pr. Paulo Abreu (pai do amigo do Gustavo)
 Por aqueles que foram afetados na renda familiar;
 Pelo Sistema Único de Saúde, para que tenha capacidade de
atender aos que dele necessitarem;
 Pela volta a normalidade e recuperação das condições de
convivência social e humana;
 Para que a transmissão do vírus não prospere; e,
 Pelos Governantes e pelo equilíbrio político.

Igreja Batista do Jardim Paraiso
O Tempo da Colheita Chegou
Rua Monte Azul, 295. Campo Grande. Rio de Janeiro. RJ.

Pastor Isaias Lima de Menezes
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2020.

A fé é paciente, essa luta vai passar.
O Senhor prometeu dizendo: não te deixarei, nem te
desampararei! Se você acredita nessa palavra, não importa qual
seja a situação que a vida apresente, você viverá sempre sem
temor do que possa acontecer, sabendo que o Senhor não nos
deixa, nem desampara.
É assim que a fé é provada, parece que não sobrou mais
nada, apenas a fé, a vontade do inimigo é fazer você usar a fé
como moeda de troca com Deus. Quando na verdade, tudo que
você precisa fazer é suportar pela fé! Aguentar firme enquanto
espera o Senhor acalmar o vento.
Suportar a luta, a dificuldade pela fé e manter-se fiel ao
Senhor em meio ás tempestades. Pois quando se está no meio
da prova, dentro da cova, ou na fornalha, você não precisa
lançar sortes, nem repreender, nem mesmo usar palavras como
se fossem mágicas, do tipo “tá amarrado, tá repreendido, tá
derrotado”, mas é preciso viver o Evangelho em toda a sua
plenitude, sabendo e confiando em quem tem crido.
Tudo que você precisa fazer é esperar o quarto homem da
fornalha chegar; lembrar que o anjo do Senhor acampa ao redor
daqueles que o temem e os livra; e aguardar confiante que esse
anjo vem fechando a boca dos leões, portanto, não se
desespere, apenas confia, seja grato ao Senhor e permaneça fiel
ao Senhor.
A fé é paciente, essa luta vai passar.
Referências bíblicas: Josué 1.5; Salmos 34.7; Daniel 3.25 e 6.22.

Culto Diurno
Prelúdio – Oração Silenciosa
Oração
Hino 301 CC Crê e Observar- https://youtu.be/f65pGS-LE8s
Leitura Bíblica – Filipenses 6.10 a 13

Culto Noturno
Prelúdio - Alvo mais que a neve – arranjo Nani Azevedo https://youtu.be/bL5S6YGdAlE
Oração
Leitura Bíblica – Salmo 34. 1 a 9

DIRIGENTE: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte
poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes
contra as ciladas do diabo,

DIRIGENTE: Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus lábios sempre
o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor; ouçam os oprimidos e
se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo; juntos
exaltemos o seu nome.

LEITOR 1: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os
poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de
trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.

LEITOR 1: Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos
os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria;
seus rostos jamais mostrarão decepção.

DIRIGENTE: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que
possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de
terem feito tudo.

DIRIGENTE: Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu; e o
libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela
ao redor daqueles que o temem, e os livra.

Momento de Intercessão

LEITOR 2: Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o
homem que nele se refugia! Temam ao Senhor, vocês que são os
seus santos, pois nada falta aos que o temem.

Mensagem – Pastor Isaias Menezes
domind

Deliberações

Equipe de Cânticos

Oração e Bênção

Momento de Intercessão

Posludio

Mensagem – Pastor Isaias Menezes

Gratidão pelas respostas
das nossas Orações.
 Por Daniele, Laudeci, Renato e Sidney Gonçalves;
 Pelo pai, irmã e prima da Leonice;
 Pelo cunhado de Cristiane;

CELEIRO DO AMOR:
“Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a
todos, especialmente aos da família da
líder
fé”. Gálatas 6.10 (NVI)
Você, meu irmão e irmã pode ser usado como olhos e
mão de Deus para abençoar alguém. Faça a doação de
alimentos não perecíveis. Ajude a quem precisa.

Oração e Bênção
Posludio

ENTREGA DE DÍZIMOS E OFERTAS:
Você poderá fazer seus depósitos no Banco do Brasil:
Agência: 0127-9 / Conta Corrente: 501.600-2
CNPJ: 00.070.439/0001-90

O Brasil e o mundo!
O que estamos vivendo e enfrentando neste momento não
é somente social e político, mas espiritual e não se resolve
scom atitudes humanas; por isso, vamos Orar e Clamar a
DEUS e aguardar a manifestação do SENHOR.

