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“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o
principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu
nome: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”. Isaías 9:6.
“Luz do Mundo”

A esperança depositou no invólucro sagrado a semente das
alturas que se fez luz neste mundo.
Luz que abre os olhos dos cegos da luz artificial deste mundo,
a mais rica flor desabrochou exuberante e seu perfume fora
disperso pelo ar, a unção da graça benéfica mostrou-se em eterno amor.

Graças a Deus!

O amor rompeu todas as barreiras e os principados caíram à
guerra contra o mal fora ganha e uma nova porta esta aberta a
todos que procuram paz.

Graças a Deus!
Os que guerreiam ainda são aqueles que não admitem um
conselho, não acreditam no “Ser Superior", nem na eternidade e paz, pois não querem dobrar os seus joelhos e pedir ao
que não enxergam a mudança de suas vidas.

Abra os olhos deles Senhor!
A guerra continua dentro de nós, extenuando-se para fora, a
loucura interior reflete o seu espelho d'alma enfatizando a leitura de nossas vidas através de semblantes perturbadores,
desviando caminhos, pessoas e amizades que seriam louváveis,
a tristeza insiste em surgir como erva daninha num jardim fechado, aberto apenas a aqueles que alvejaram suas vestes no
sangue do cordeiro aquele que tira o pecado do mundo.

Que escutem teu sino Senhor!
A vida segue seu fluxo o sacrifício do amor venceu até mesmo
a morte e todos que acreditam neste feito divino, tornam-se
filhos da eternidade.

Graças a Deus!

(Quadra Adorativa)
Tua graça nos basta Senhor.
És o provedor de todo bem.
Nosso Mestre e Salvador!
Adonai Aba Pai! Amém!

(Salmos I)
O Justo e o Ímpio
1.

Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores;
2.

pelo contrário, seu prazer está na lei do SENHOR, e na sua
lei medita dia e noite.
3.

Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas,
que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha.
Tudo que ele fizer prosperará.
4.

Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o
vento dispersa.
5.

Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os
pecadores, na assembleia dos justos;
6.

porque o SENHOR recompensa o caminho dos justos, mas
o caminho dos ímpios perecerá.

(Oração)
Ó Senhor ampara-nos nos teus braços de paz!
Faze-nos refletir o melhor caminho em baixo da tua luz, aparte-nos dos teus zombadores para que não tome a tua causa através de contendas, pelo contrário modela-nos ao caráter de
Cristo, e pelo nosso testemunho o teu Espírito Santo convença-os da tua verdade, para que possam tomar parte de sua herança eterna.
Assim seja Senhor!

(Convite a Evangelização)

Vamos soldados avante!
A hora é mais do que chegada e o tempo se esvai...
As hostes inimigas estão levantando, guerreemos e oremos!
Socorramos aos necessitados, orientemos o caminho da perfeição e uma vez salvos, voltemos ao exército e se preciso
morrer pela causa eterna que assim seja!
Não lutamos em vão!
É a maior das causas! É a vida! Vida Eterna!
Causa do Pai! Filho! Espírito Santo!
Aquele que nos gerou desde o ventre materno!
Ele nos chama! Esta a nossa frente!
A Ele seja a glória pelos séculos e séculos!
Amém!

