3. Deus desenhou cada característica da sua vida: Atos 17.26 – “Deus tem
determinado os tempos e os limites da sua habitação”. Ele planejou o
local de teu nascimento e onde viverias. Tua nacionalidade e raça não são
um acidente!
4. Deus não comete nada por acausalidade. Deus não joga Dados, como
disse Einstein! Ele tem um propósito para cada coisa que cria! Todo animal e planta foi pensado por Deus, incluindo cada pessoa, incluindo, você!

LITURGIA DE ENTRADA
ACOLHIDA: “Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus; tu és a minha
confiança desde a minha mocidade.” (Sl 71.5)
CANTO: GRAÇAS SENHOR, EU RENDO MUITAS GRAÇAS (HPD I-249)

Graças Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia.
Graças, Senhor a ti eu devo toda a alegria.

5. O Motivo de Deus ter te criado foi seu amor! Efésios 1.4ª: “Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e
irrepreensíveis diante dele em amor!” Deus pensou em você antes de
criar o mundo e por isto mesmo o criou, pensando em você. Somos o
centro do amor de Deus, sua obra mais valiosa! Tiago 1.18: “Segundo a sua

Graças por todos os amigos, graças Senhor pelo meu lar,
Graças que até ao inimigo eu posso perdoar.

própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos
como que primícias das suas criaturas.”!

Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor.
Graças por nunca nos negares teu divino amor.

6. O Motivo de Deus ter te criado foi para habitar este planeta: Isaias 45.18:
“Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a ter-

Graças que tu não tens limites, graças ó Deus que eu posso crer,
Graças eu te agradeço por poder agradecer.

ra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para
ser habitada: Eu sou o Senhor e não há outro.” Por que Deus fez tudo
isto? Por que é um Deus de amor. Você foi criado como um objeto muito
especial do amor de Deus; ele te fez para poder te amar!
7. Deus é amor! 1 João 4.8b: “Deus é amor.” Tiago não diz que Deus tem
amor, mas que Ele é amor! E se é amor, Ele precisa se relacionar com
alguém. Amor implica em relacionar-se! E Ele quer relacionar-se contigo.
Por isto você foi criado: Para ser o alvo desta expressão de amor! Isaías
46.3s: “Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, vós que
por mim tendes sido carregados desde o ventre, que tendes sido levados
desde a madre. 4 Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cãs
eu vos carregarei; eu vos criei, e vos levarei; sim, eu vos carregarei e vos
livrarei.”
8. O propósito de sua vida é viver em comunhão com Deus! Você foi
criado para isto. Se decidir por algo distinto, apenas não irá dar certo.
Somente em comunhão com Deus sua vida brilhará em todo o seu esplendor. Romanos 12.3 diz: “Porque pela graça que me foi dada, digo a cada
um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém; mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que
Deus, repartiu a cada um.” A única forma de entendermos a nós mesmos
com exatidão é pelo que Deus tem feito por nós! Tua vida tem uma profunda razão de ser. Apenas em Deus você a descobrirá! Amém!

Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade.
Graças por minha vida toda e por tua verdade.

VOTO INICIAL (PSTR): Trino Deus
ORAÇÃO DO DIA (PSTR)

LITURGIA DA PALAVRA
TEXTO BÍBLICO: Isaías 44.1-6
Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. 2 Assim diz o Senhor que
te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará: Não temas, ó Jacó, servo meu, e
tu, Jesurum, a quem escolhi. 3 Porque derramarei água sobre o sedento, e correntes
sobre a terra seca; derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção
sobre a tua descendência; 4 e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes
de águas. 5 Este dirá: Eu sou do Senhor; e aquele se chamará do nome de Jacó; e aquele
outro escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor; e por sobrenome tomará o nome de
Israel. 6 Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: Eu sou
o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus.

CANTO: CAMINHAMOS PELA LUZ DE DEUS (HPD II-463)
/: Caminhamos pela luz de Deus,
Caminhamos pela Luz de Deus:/
/:Caminhamos, caminhamos, Oh!
Caminhamos pela Luz de Deus:/
MENSAGEM:

COLETA - Dia 04/11 Quinta-feira
Participaram do culto do dia 28/10 - 13 pessoas e a coleta foi de R$
43,00 e será destinada para Cecrife.
A coleta de hoje será destinada para Escola Dominical.

ORAÇÃO GERAL DA IGREJA E PAI NOSSO

CANTO E OFERTA: O PROFETA (HPD II-323)

CANTO: DEUS TE ABENÇOE (HPD II-373)

1. Antes que te formasses dentro do seio da tua mãe,
Antes que tu nascesses te conhecia e te consagrei.
Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi.
Irás aonde enviar-te e o que te mando proclamarás.
Est.: Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço!
Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito?
Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não o faço!
Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito?
2. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei.
Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei.
Entrego-te meu povo. Vai arrancar e derrubar;
Para edificares, destruirás e plantarás.

LITURGIA DE BATISMO
Apresentação do Batizado: Maurício
Acolhida do Pastor:
Leitura Bíblica: O Versículo do Certificado
Compromisso da Comunidade: “Sim, com a ajuda de Deus!”
Compromisso do Batizando: “Sim, com a ajuda de Deus!”
CREDO APOSTÓLICO
Ato Batismal:
Entrega do Presente Comunitário: “Vela”
Entrega do “Certificado de Batismo” da IECLB:
Envio do Batizando:

LITURGIA DE SAÍDA
AVISOS
 Campanha da Restauração da Igreja
 Brechó dia 20/11 tragam suas doações
 Dia 21/11 às 09h30 Culto de Recordação dos Falecidos de 2010 –
Domingo da Eternidade
 Dia 28/11 às 09h30 1º Domingo de Advento

 Dia 05/12 às 20h00 Concerto de Natal

BÊNÇÃO E ENVIO

Deus te abençoe. Deus te proteja.
Deus te dê a paz. Deus te dê a paz.

MENSAGEM - Isaías 44.1-6 (WARREN, P.21-25)
Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. 2 Assim
diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará:
Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. 3 Porque
derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca; derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua
descendência; 4 e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas. 5 Este dirá: Eu sou do Senhor; e aquele se chamará do nome
de Jacó; e aquele outro escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor; e
por sobrenome tomará o nome de Israel. 6 Assim diz o Senhor, Rei de
Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou
o último, e fora de mim não há Deus.
Introdução - Você não é um acidente.
Teu nascimento não foi um infortúnio ou acidente da natureza. Teus pais não
te planejaram; Foi Deus quem o fez! Muito antes de seus pais, Deus já estava
te planejando. Se você vive é por que Deus quis que assim fosse. A Bíblia
diz: “O senhor cumprirá em mim seu propósito!” (Sl 138.8ª)
1) Deus desenhou cada característica de seu corpo: Sl 139.15 – “Conhecesme por dentro e por fora. Conheces-me cada osso de meu corpo; sabes como
fui gerado, parte por parte, como fui esculpido!”Deus elegeu sua raça, a cor
de sua pele, teu cabelo, sua altura; assim como seus dons internos, sua personalidade e caráter.
2. Deus desenhou cada característica de seu destino: Sl 139.16 – “Os teus
olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos
os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não
havia nem um deles.” Foi Deus quem decidiu quando você nasceria e por
quanto tempo irá viver. Ele escolheu seu dia de nascimento e de morte. Assim como de batismo.

