
domingo, 01 de maio de 2016

MANHÃ
Hino 400 HCC   “Quão Preciosas São as Horas” 

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Cânticos    “Reinar em Mim”   /   “Adoração Sem Limites”

Momento de Oração
“Espero no Senhor, minha alma o espera; em sua Palavra eu espero.” Salmos 130.5

Cântico    “Salmo 19”
Comunicações

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Participação Musical

Dedicação de Vidas e Bens
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão fartamente os teus celeiros...” Pv 3:9,10

Cântico    “Tua Voz” 
Apresentação de Convidados
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cântico    “Amo o Senhor”

Leitura Bíblica Uníssona: 2Co 4:8-10
“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos.”

Cânticos    “Nas Estrelas”   /   “Majestoso Rei”

Ceia do Senhor
Distribuição dos Elementos     “Corpo e Família”

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo! Deus é a nossa salvação.” Sl 68:19

Participação Musical  “Enxugue as Lágrimas”   Laura Maria e Raphael Brito

Dedicação de Vidas e Bens
“Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões sofrem necessidade e passam fome,

porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará.” Sl 34: 9,10

Cântico     “Nunca Mais Serei o Mesmo”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Palavras Finais e Despedida


