
domingo, 17 de abril de 2016

MANHÃ

Cântico    “Leva-me Além”

Crianças No Caminho do Senhor
Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia!

Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Cânticos    “Eu Vejo a Glória”   /   “Quem Pode Ser Como Deus?”

Momento de Oração
“Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor; alegrai-vos na esperança,

sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.” Rm 12:11,12

Cântico    “Preciso de Ti”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Mensagem: Pr. Marcos de Deus

Participação Musical  Raquel Lemos

Dedicação de Vidas e Bens
“Porque proclamarei o nome do Senhor; engrandecei ao nosso Deus.” Dt 32:3

Cântico    “Mais Que Uma Voz”  
Palavras Finais
Oração Final e Benção Apostólica
Cântico    “Não Há Deus Maior”

NOITE

Cântico     “No Poder do Teu Amor”

Leitura Bíblica: Hb 3: 1,14; 2; Tm 1:10b; Fl 1:27a; 3:14
Dirigente: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa con�ssão, Jesus;
Congregação: O qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o evangelho; 
Dirigente: Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos �rme, até ao �m, a con�ança que, desde o princípio, tivemos. Vivei, 
acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo.
TODOS: Prossigo para o alvo, a �m de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.

Cânticos    “Meu Alvo”   /  “Nada Além do Sangue”

Crianças No Caminho do Senhor
Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia!

Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.” Sl 23:4

Participação Musical  Grupo Misto

Dedicação de Vidas e Bens
“Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís; porque Ele mesmo declarou:

‘Por motivo algum te abandonarei, jamais te desampararei.’” Hb 13:5

Cântico    “Primeira Essência”

Mensagem: Pr. Eli Laeber
Palavras Finais e Despedida


