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Ordem do Culto

“Combati o bom combate, terminei a carreira, 
guardei a fé” (2Tm. 4:7)

Prelúdio               Órgão
Boas-vindas e Motivo do Culto                                                                      Dirigente

Combatendo o bom combate... louvando a Deus

Introito Coral                     “Cantai Louvores a Deus“                (Malcolm Archer/Charles Wesley/Trad: João M. Soren)

Leitura bíblica responsiva                                                      (Salmo 113:1,2/2 Timóteo 4:8/Salmo 34:8/Salmo 33:22)

Dirigente: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor!

Congregação: Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre!

Dirigente: Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz,

me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que

amarem a sua vinda.

Congregação: Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre!

Coro João Soren: Louvamos-te, Onipotente Rei!

Dirigente: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia!

Congregação: Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a

nossa esperança está em ti.

Coro João Soren: Glória rendemos-te, Senhor, ó Pai de Amor.

Hino Congregacional:                 “Coroai”  60CC             (James Ellor/Edward Perronet/John Rippon/Trad: Justus H. Nelson)
 Saudai o nome de Jesus, Arcanjos, vos prostrai. Arcanjos, vos prostrai.
 O Filho do glorioso Deus
  Com glória, glória, glória, glória, com glória coroai.
 Ó escolhida geração do bom, eterno Pai, do bom, eterno Pai,
 o grande autor da salvação
 Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai.
 O Deus de paz, o Deus de luz
 Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai.
 A quem quebrou os vis grilhões
 
Oração (com amém coral)              Pr. Israel Belo de Azevedo

Combatendo o bom combate... durante toda a carreira

Interlúdio              Órgão
Momento EBAR                   Rev. Renato Marcondes G. dos Santos

Hino Congregacional:          “Segurança” – 375CC                  (Phoebe P. Knapp/Fanny J. Crosby/Trad: George B. Nind)

 Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz!
 Sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus.

 Canta, minha alma! Canta ao Senhor! Rende-lhe sempre ardente louvor!
 Canta, minha alma! Canta ao Senhor! Rende-lhe sempre ardente louvor!

 Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti.
 Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus.

 Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador;
 Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus.

Combatendo o bom combate... guardando a fé

Mensagem musical            “Amar e servir a Jesus”                           (Janice K. Perry/Trad: João M. Soren)

Mensagem                     Pr.Dr.Fausto Aguiar de Vasconcelos                   (Pastor da Igreja Batista da Liberdade - SP)

Hino Congregacional:                   “Chamada Final” – 108CC                 (James M. Black/Trad: Albert L. Dunstan)

 Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar,
 quando o dia mui glorioso lá romper,
 e os remidos desta terra meu Jesus se incorporar,
 e fi zer-se então chamada, lá estarei.
  Quando se fi zer chamada, quando se fi zer chamada,
  quando se fi zer chamada, quando se fi zer chamada, lá estarei.
 Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir
 e da glória de Jesus participar,
 quando os crentes, ressurgidos, o saudarem no porvir,
 e fi zer-se então chamada, lá estarei.

 Lidarei, então, pra Cristo ‘té´o dia terminar,
 falarei do seu amor por nós aqui;
 quando, pois, fi ndar a vida e o labor aqui cessar,
 e fi zer-se então chamada, lá estarei.

Agradecimentos                            Família Pastor David Gomes

Palavra fi nal        Dirigente

Oração (com amém coral)

Poslúdio              Órgão


