
domingo, 24 de abril de 2016

MANHÃ
Cântico    “Tua Palavra”

Leitura Bíblica Uníssona: 2Tm 3:14-17
”Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que 
podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para 

instruir em justiça; Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra.” 

Testemunho1 
Crianças No Caminho do Senhor

Leia a Bíblia e faça oração! (3x) Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer! Se quiser crescer! Se quiser crescer!Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer!
Quem não ora e a Bíblia não lê. (3x) Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Diminuirá! Diminuirá! Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá.

Momento de Oração
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e 

encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.” M. 11:28-30)

Hino 212 HC   “Oh, Senhor, Vem Me Dirigir”
Avisos e Comunicações (Vídeo)

Mensagem: Ir. Cristiane da Silva

Testemunho2
Dedicação de Bens e Vidas

“Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação,  pois Deus ama quem dá com alegria.” 2Co 9:7

Cântico    “Conhecerei”
Apresentação dos Visitantes
Testemunho3
Hino 364 HCC   “Mais de Cristo”

NOITE
Cântico     “Descansarei”

BATISMOS

Leitura Bíblica: Gl 5:13,16,17,22-25
Dirigente: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade; porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne; sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor;
Congregação: Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne.
Dirigente: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer;
Congregação: Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, �delidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 
TODOS: E os que são de Cristo Jesus cruci�caram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.”

Cânticos    “O Amor Sem Deus é Passageiro” / “Vou Te Alegrar”

Crianças No Caminho do Senhor
Leia a Bíblia e faça oração! (3x) Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer! Se quiser crescer! Se quiser crescer! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer!

Quem não ora e a Bíblia não lê. (3x) Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Diminuirá! Diminuirá! Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá.

Apresentação de Convidados / Comunicações
Momento de Oração

“Mestre, Mestre, estamos perecendo. E Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água; E cessaram, e fez-se bonança.” Lc 8:24

Participação Musical   Grupo AdorArt
Dedicação de Vidas e Bens

“Porque o Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor dá graça e glória; nenhum bem sonega aos que andam retamente.” Sl 84:11

Hino 344 HCC   “Firme nas Promessas”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Palavras Finais e Despedida


