Igreja Batista Novo Israel

Domingo, 10 de Junho de 2018
Amor Perene
“O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor
eterno; com amor leal a atraí” (Jeremias 31:3)
Certo ditado diz: “Errar é o humano, mas insistir no erro é idiotice”.
Quem erra de propósito cava a própria sepultura. É incrível como Deus é bom,
a ponto de dar uma nova chance ao seu povo. De fato, “Deus é paciente, não
querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento”
(2 Pedro 3:9).
A ira de Deus é contra o pecado. Para nos salvar, Deus colocou todos os
nossos pecados sobre Jesus Cristo na cruz. Pelo sacrifício de Cristo temos uma
nova chance.
Deus veio nos libertar da morte e nos dar o seu favor nos momentos de
dificuldade. O amor leal de Deus, revelado em Jesus Cristo, é a nossa única
esperança de sobreviver aos desertos da vida.
Quem confia do amor de Deus, pode falar como profeta: “Mesmo não
florescendo a figueira, não havendo uvas na videira; mesmo falhando a safra
de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas
no curral nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me
alegrarei no Deus da minha salvação”. (Habacuque 3: 17-18)

(Extraído)
Rua Tudy Moutinho, 07 – Novo Israel, Manaus – AM
Facebook.com/igrejabatistanovoisrael/
Igrejaconectada.com/ibnovoisrael

Culto Evangelístico com Ênfase em Missões
18:30
Boas Vindas e Avisos........................................................................................................................Dirigente
Oração Inicial...................................................................................................................................Dirigente
Leitura Bíblica Uníssono..................................... (Salmos 119:12,16) ................................................Todos
Bendito és tu, Senhor; ensina-me os teus estatutos.
Recrear-me-ei nos teus estatutos; não me esquecerei da tua palavra.
Oração
Cânticos Espirituais.......................................................................................................Ministério de Música
Eis os Milhões
443 – Cantor Cristão
1.Eis os milhões, que em terras tão medonhas,
Jazem perdidos, sem o salvador!
Quem lhes irá as novas proclamando,
Que Jesus Cristo salva o pecador?

3. "Oh! Vinde a mim", a voz divina clama,
"Vinde!", clamai em nome de Jesus!
Que pra salvar-nos do castigo eterno,
Seu sangue derramou por nós na cruz.

2. Portas abertas, eis por todo o mundo!
Servos, erguei-vos, eia avante andai!
Crentes em Cristo, uni as vossas forças,
Da escravidão os povos libertai!

4. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso,
Em que os remidos todos se unirão
Num coro excelso, santo jubiloso;
Pra todo o sempre glória a Ti darão!

"Todo o poder o Pai me deu,
Na terra, bem assim no céu!
Ide, pois anunciar o evangelho,
E sempre Eu estou convosco!"

Não tenho outro bem
Toque no Altar
Não importa o que sou
Nem o que tenho
Diante do que tu és
Trago minhas vestes
Minha coroa
E ofereço a ti
Com os vinte e quatro anciãos
E a entrada em Jerusalém
A mulher na casa de Simão
Eu me lanço aos teus pés

Não tenho outro bem além de ti
Não tenho outro bem além de ti
Não tenho outro bem além de ti
Senhor
Eu te amo (eu te amo)
Eu te quero (eu te quero)
Eu te adoro (eu te adoro)
Meu senhor
Meu amor maior
Meu amor maior

Leitura Bíblica Uníssono .......................................... (Provérbios 8:35) .............................................................. Todos
Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor.

Momento Missionário ....................................................................................... Promotor de Missões Ir. Paulo Souza
Tema: Vivendo o Reino no Poder de Cristo
Divisa: “Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nEle.”
Colossenses 2:6
Temos 330 Igrejas e congregações Batistas espalhadas no nosso Amazonas, 123 estão aqui em Manaus.
Projeto CBA é a cada 10 mil habitantes, 1 igreja batista, em Manaus hoje há pouco mais de 2 milhões de
habitantes, seguindo o projeto, era pra termos 200 igrejas só em Manaus.
Temos algumas comunidades no interior que ainda não atingimos, ou seja, não temos nenhum trabalho batista, e
tem comunidade que não existe nem igreja evangélica.
Vídeo Missionário
Cerimônia de Entrega de Cofrinho Missionário
Oração Pelas Famílias
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Cânticos Espirituais..................................................................................................................... Ministério de Música
Meu Lindo Amazonas
Moisés Lima
O meu lindo Amazonas, minha pátria verde
Precisa conhecer
Vou de barco de canoa vou com fé
Sobre um Deus que reina e vive para sempre
Pelos rios, paranás e igarapés
E tem todo o poder
Me embrenhando na floresta sei que vou
A seara é grande e são poucos os ceifeiros
Anunciar o evangelho do Senhor
Mas envia-me Senhor estou aqui
A mensagem de amor irei pregar
E o Cristo aqui morreu em meu lugar
Olho e vejo como os campos brancos já estão
Pra me salvar
E o povo do Amazonas clama por libertação
Escolhidos fomos para a comissão
Até ganhar o Amazonas para Cristo
De ir ao ribeirinho e ao caboclo pregar a salvação
Oração de Dedicação
Cânticos Espirituais..................................................................................................................... Ministério de Música
Dom de Amar
Igreja Batista Nova Jerusalém
E viver o perdão que vem de Deus
Quero te amar
Pra nos unir
Quero amar sem distinção, nem preconceitos
Em um só corpo, no Senhor
Sem intrigas e em perfeita comunhão
Que me une a você
E viver o amor, pois só ele é capaz
E nos faz perceber
De esperar, de compreender
Que esse amor vem de Deus
E cobrir imperfeições
Que nos deu o dom de amar
Quero andar lado a lado com você
E na angustia
Verdadeiramente ser o seu irmão

Para compartilhar
E estar pronto a ajudar
Obedecendo a Deus
Que nos ensinou o amor

Mensagem Musical .................................................................................................................. Dueto Ir. Kátia e Alcira
Leitura Bíblica em Uníssono .................................. (Jeremias 17:7) ................................................................... Todos
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor.
Mensagem......................................................................................................................................... Ir. Renato Araújo

Avisos







Escola Bíblica Dominical ......................................................................................................... 08:30h
Culto Evangelístico Domingo.................................................................................................. 18:30h
Culto no Lar desta semana será na Casa da Ir. Eliangela e Renato ........................................ 19:30h
Culto de Oração: Quarta-Feira, .............................................................................................. 19:30h
Social Missionário neste Sábado ............................................................................................ 19:00h
Encontro de Casais ............................................................................................. Pr. Edilson Ferreira
o Dia 30/06 às 19:00, valor 40,00 por casal e mais 20,00 para trazer um casal convidado ......

