IGREJA BATISTA EM GUARABU
Ordem de culto – Manhã - 05.09.2021
Tema: Celebrando com Alegria
Preludio
Canto: Vinde, Cristãos, Cantai (235 Hcc)....................................................Min. de Louvor
1-Vinde, cristãos, cantai. Aleluia! Amém!
A Cristo, o Rei, louvai. Aleluia! Amém!
De todo coração, com fé e gratidão,
cantai com devoção. Aleluia! Amém!
2-Alegres, com fervor, Aleluia! Amém!
rendei a Deus louvor. Aleluia! Amém!

Ele nos guiará, sempre nos guardará,
nunca nos faltará. Aleluia! Amém!
3-Vozes bem alto erguei, Aleluia! Amém!
com toda a sua grei. Aleluia! Amém!
Oh, adorai a Deus sempre, vós, filhos seus,
na terra e lá nos céus. Aleluia! Amém!

Boas-Vindas e oração...................................................................................Dirigente
Canto: Bom estarmos aqui Louvando a Deus..............................................Min. de Louvor
Bom estarmos aqui louvando a Deus
Podendo exaltar seu Santo nome
Tempo para isso
Tempo para louvarmos a Deus
Num só amor, num só Espírito

Deus, venha nos abençoar
E que esta união
Nunca falte para nós

Leitura Bíblica Responsiva: João 15.11; Salmos 28.7; Tiago 1.2-3; Filipenses 4.4.
Dirigente:
Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esta em vocês e a alegria de vocês seja
completa.
Congregação:
O SENHOR é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu
coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças.
Dirigente:
Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
Todos:
Regozijai-vos, sempre, no SENHOR; outra vez digo: regozijai-vos.
Canto: Todavia me Alegrarei........................................................................Min. de Louvor
Eu tenho um Deus
Que não vai deixar
Essa luta me matar
O desespero me tomar
Por mais pressão que seja a situação
O controle ainda está na palma de Suas
mãos

O choro dura uma noite
Mas a alegria, ela vem pela manhã
Eu creio, eu creio

O choro dura uma noite
Mas a alegria, ela vem pela manhã
Eu creio, eu creio

Todavia eu me alegrarei
Todavia eu me alegrarei
Todavia eu me alegrarei

Ainda que a figueira não floresça
Que não haja fruto na vide
E o produto da oliveira minta

O choro dura uma noite
Mas a alegria, ela vem pela manhã
Eu creio, eu creio
O choro dura uma noite
Mas a alegria, ela vem pela manhã
Eu creio, eu creio

Ainda que a figueira não floresça
Que não haja fruto na vide
E o produto da oliveira minta
Todavia eu me alegrarei
Todavia eu me alegrarei

Oração de Intercessão
Canto: Ó Senhor vem me Dirigir (212 HCC)..................................................Min. de Louvor
1-Quero buscar e pedir ao Senhor
do seu Espírito e seu amor;
e na Palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

2-Quero louvar e ouvir ao Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.

Ó, Senhor, vem me dirigir!
Com fervor quero te seguir.
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

3-Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito Consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.

Dedicação de Dízimos e Ofertas e Vidas
Oração de consagração
Honre o SENHOR com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações;
os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinhos.
(Provérbios 3.9-10)
Canto: Consagração............................................................................................Min. de Louvor
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou
E de gratos louvores transborda o meu
coração.
A minha vida eu entrego nas tuas mãos,
meu Senhor.
Pra te exaltar com todo meu amor
Eu te louvarei conforme a tua justiça
E cantarei louvores, pois tu és altíssimo
Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver
Cantarei e contarei as tuas obras
Pois por tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar e todo ser que neles há
Toda a terra celebra a ti
Com cânticos de júbilo
Pois tu és o Deus criador
Toda a terra celebra a ti
Com cânticos de júbilo
Pois tu és o Deus criador

Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver
Cantarei e contarei as tuas obras
Pois por tuas mãos foram criados
Terra, céu e mar e todo ser que neles há
Toda a terra celebra a ti
Com cânticos de júbilo
Pois tu és o Deus criador
Toda a terra celebre a ti
Com cânticos de júbilo
Pois tu és o Deus criador
Pois tu és o Deus criador
Pois tu és o Deus criador
A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus
E o louvor ao Rei Jesus
A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus
E o louvor ao Rei Jesus
A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus
E o louvor ao Rei Jesus

Posse do Ministro de Música: Wesley de Figueiredo Oliveira
Celebração da Ceia do Senhor
Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor
até que ele venha.
(1 Coríntios 11.26)
Rude Cruz (132 Hcc)............................................................................Min. de Louvor
1-Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
revelando vergonha e pavor.
Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa
cruz,
dando a vida por mim, pecador.
Sim, eu amo a mensagem da cruz;
suas bênçãos eu vou proclamar.
Levarei eu também minha cruz
‘té por uma coroa trocar.

2-Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou;
e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim
porque nela Ele me resgatou.
3-Eu, aqui, com Jesus a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer.
Ele vem me buscar, e com ele no lar
sua glória pra sempre vou ter.

Mensagem...........................................................................................Pr. Ivan Xavier
Posludio: Aclame ao Senhor................................................................Min. de Louvor
Meu Jesus, Salvador
Outro igual não há
Todos os dias quero louvar
As maravilhas de Teu amor
Consolo, abrigo
Força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser
Com tudo o que sou
Sempre Te adorarei
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som de Teu nome
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre Te amarei
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim

IGREJA BATISTA EM GUARABU
Ordem de culto – Noite - 05.09.2021
CULTO CÍVICO
Tema: Como é Feliz a Nação que tem o Senhor como Deus.
Preludio: Hino Nacional
Canto: Bem-Aventurado.............................................................................Min. de Louvor
Bem aventurado é o que está
Firmado em Tua casa
Aqueles que Te louvam
Cujo coração está no nosso Deus

Só Tu és Santo, só Tu és Santo
Só Tu és Santo, Senhor
Só Tu és Santo, só Tu és Santo
Só Tu és Santo, Senhor

Bem aventurado é o que tem
Sede da justiça de Deus
Aqueles que são filhos da luz
Cuja força vem do nosso Deus

Ouve, oh Deus
Nossa oração, Altíssimo
Sara esta nação
É o clamor da igreja que Te adora

Que o Teu Reino venha sobre nós
Queremos Tua glória sobre nós
Ouve, oh Deus
Nossa oração, Altíssimo
Sara esta nação
É o clamor da igreja que Te adora
Boas-vindas e oração.....................................................................Dirigente
Canto: Olhando Para Cristo (579CC) ...........................................................Min. de Louvor
1-Ruge forte, contundente, a guerra do pecado,
Mas os seus clangores vis não podem me afligir.
Sei em quem confio, pois na Rocha estou firmado,
E celestes bênçãos irei fruir.
Olhando para Cristo, grande autor da salvação.
Prossigo, pois avisto soberano galardão.
De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor
Para servi-lo com todo ardor.
2-Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita:
Multidões, sem luz, sem Deus, aguardam salvação!
Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita,
Para os teus obreiros concede unção.
3-Desprezando deste mundo as sendas ardilosas,
Volto o meu olhar pra a cruz de quem me resgatou;
Dele tenho na alma, então, as bênçãos
mui gloriosas, E, feliz, com Cristo, cantando vou!

Leitura Bíblica Alternada: Isaías 61.1-4.
Dirigente:
O ESPÍRITO do Senhor Deus está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar novas aos
mansos; envio-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a
abertura de prisão aos presos;
Congregação:
A apregoar o ano aceitavél do SENHOR e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os
trites;
Todos:
A ordenar acerca dos trites de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de
tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem árvores de justiça,
plantações do SENHOR, para que ele seja glorificado.
Canto: Eis multidões (528 Hcc)....................................................................Min. de Louvor
1-Eis multidões que, em trevas tão
medonhas, vivem perdidas, sem o
Salvador!
Quem lhes irá as novas proclamando
que Deus em Cristo salva o pecador?
“Todo o poder o Pai me deu,
na terra, bem assim no céu.
Ide, pois, anunciar o evangelho,
e sempre eu estou convosco.”
2-Portas abertas, eis por todo o mundo;
tempo de ceifa agora aproveitai.

Servos de Cristo, uni as vossas forças,
da escravidão os povos libertai.
3- “Oh, vinde a mim!” a voz divina clama
Ide, clamai em nome de Jesus,
que pra salvar-nos do castigo eterno,
seu sangue derramou por nós na cruz.
4-Ó Deus, apressa o dia glorioso
em que os remidos todos se unirão
e em grande coro, santo jubiloso,
pra todo o sempre glória a Ti darão.

Oração de Intercessão
Canto: Deus sara essa Nação....................................................................Min. de Louvor
Deus, sara esta nação
Com o teu poder
Com o óleo da tua unção!
Deus, sara esta nação
Com o teu poder
Com o óleo da tua unção!
Um dia, Deus olhou para esta nação
E por ela se apaixonou
De uma forma especial
Um dia, Deus olhou para esta nação
E por ela se apaixonou
De uma forma especial
Dedicação dos Dízimos, Ofertas e Vidas
Oração de consagração

Colocou sobre ela a sua mão
Derramando da sua unção
Liberando do seu poder
Colocou sobre ela a sua mão
Derramando da sua unção
Liberando do seu poder
Deus, sara esta nação
Com o teu poder
Com o óleo da tua unção!
Deus, sara esta nação
Com o teu poder
Com o óleo da tua unção!

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
(João 3.16)
Canto: Ele É Exaltado...................................................................Min. de Louvor
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre
Ele é exaltado, o Rei exaltado no Céu
reinar.
Eu louvarei
Terra e céu, glorificam seu santo nome
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu
nome Louvarei
Ele é exaltado, o rei exaltado no Céu
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre
reinar.
Terra e céu, glorificam seu santo nome
Ele é exaltado, o Rei exaltado no Céu

Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre
reinar
Terra e céu, glorificam seu santo nome
Ele é exaltado, o rei exaltado no Céu

Ele é exaltado, o Rei exaltado no Céu
Eu louvarei
Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu
nome Louvarei

Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre
reinar
Terra e céu, glorificam seu santo nome
Ele é exaltado, o rei exaltado no Céu
Ele é exaltado, o Rei exaltado no Céu
Ele é exaltado, o Rei exaltado no Céu

Canto: Minha Patria Para Cristo (603HCC)...................................................Min. de Louvor
Minha Pátria para Cristo, é a minha petição.
Minha Pátria, tão querida, eu te dei meu coração.
Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor.
Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor.
Salve Deus a minha Pátria, minha Pátria varonil!
Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil.
Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil,
aceitando o evangelho nesta terra do Brasil.
“Brava gente brasileira, longe vá temor servil”.
Ou ficar a Pátria salva, ou morrer pelo Brasil.
Mensagem........................................................................................................Pr. Ivan Xavier
Poslúdio Cantado: Autor da Minha Fé.............................................................Min. de Louvor
Oh Pai eu, queria tanto ver o meu Senhor
Descer vindo me encontrar
Oh Pai eu, queria tanto tanto ouvir
Eu posso até imaginar a refulgente glória
O som que vai abrir o encontro triunfal
Do Senhor Jesus
Rever amigos que, um dia em Cristo
Transpondo as brancas nuvens
foram
No mais puro azul
Feitos meus irmãos
Onde nem sul, nem norte existirá
E agora sim, podemos dar as mãos
Pois temos todos um
E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria
Somente um, um só Senhor
E de prazer
Eu que era cego, agora posso ver
E eis o consolo que envolve a minha vida
Contemplar, contemplar enfim
O meu Senhor Jesus
Por isso eu canto glória
Que foi morto sim, naquela cruz
Glória, glória, ao autor da minha fé
Voltará, voltará enfim
Por isso eu canto glória
Glória, glória, ao autor da minha fé

Glória, glória, ao autor da minha fé
Glória, glória, ao autor da minha fé

Glória ao Senhor (Aleluia)
Glória ao Senhor (Aleluia)

