
 01 de dezembro de 2018

Igreja Batista em Guarabu
Rua: Crundiúba nº 355 I Ilha do Governador I RJ  I CEP: 21931-500 I Tel.:  2463-1166  I  Fax: 3627-7541
E-mail:  ibguarabu@gmail.com I Site: www.ibguarabu.org

52 anos de Bençãos!

53º ANIVERSÁRIO DA MCM

Participação musical                                                                                                         Grupo Vozes         

Palavra da Coordenadora da MCM/2018                                                          Ir Erenilda Freitas
                                                                                                      Coordenadora da MCM 2017/2018                          

Oração com a Bênção Apostólica                                                                        Pastor Ivan Xavier

Poslúdio

VAMOS TRABALHAR ENQUANTO É DIA

Vamos trabalhar enquanto é dia,
Pois a noite cedo vem,
Vamos trabalhar, sem desanimar
Pois há muito que fazer
Com disposição e com oração,
No poder do Espírito, anunciar
A Palavra viva que aviva a fé
e conduz a salvação.
Tantos há que esperam conhecer Jesus;
Não há tempo que perder.

Vamos trabalhar enquanto é dia,
Pois a noite cedo vem,
Vamos trabalhar sem desanimar,
Pois há muito que fazer.
Eis que o tempo é já, vamos proclamar
Que Jesus dá vida a quem o aceitar!
Se não trabalharmos com dedicação
Muitos vão deixar de ouvir
que em Jesus há vida, paz e salvação;
Este é o tempo de falar!



Vespertino - 19h00

 CULTO DE GRATIDÃO A DEUS PELO  53º ANIVERSÁRIO DA MCM 

“E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”

 Romanos 12.2

MENTE RENOVADA, MULHER TRANSFORMADA

Prelúdio                                                                                                          flauta e piano

Dirigente e Boas Vindas:                                                                                   Adriana Leite

Oração Introdutória      

Cântico congregacional                                                  66 HCC - Cantarei ao meu Salvador

Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória, e no meu coração,
contente vou cantando com muita gratidão.

Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.

Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei.

Cristo libertou-me da pena do pecado,
e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor.

Anjos não conhecem a linda melodia,
pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.

Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor.

Recitativo bíblico                                                                                                 Tito 2:11-14
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos 
para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, 
sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da 
glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por 
nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclu-
sivamente seu, zeloso de boas obras.

Participação musical                                                                                          Grupo Vozes

Dirigente: Mente Renovada 

Congregação:  logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver 
que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo 
se entregou por mim.  Gálatas 2:20

Dirigente: Mulher Transformada 

Congregação:  Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar 
o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.  Vós 
sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte; nem 
se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a 
todos os que se encontram na casa.   Mateus 5:13-15

Oração de Gratidão e intercessão                           

Momento da MCM 

 Tema e divisa da MCM                                                               Todas as mulheres
 Cântico representativo                                                              Todas as mulheres 

Mensagem                                                                Ir. Sônia Maria Fernandes Queiroz Elias
                                                                                                Igreja Nova Vida de Belford Roxo


