
domingo, 08 de maio de 2016

MANHÃ
Hino 02 HCC   “Santo, Santo, Santo”
Participação Musical  Coro Turma da Aventura

Crianças No Caminho do Senhor
Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar.

Mesmo que pareça chique é impossível que ela �que, a tempestade a vai derrubar.
A Rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo Tu tens.

Momento de Oração e Apresentação de Bebês
“O meu coração exulta no Senhor; o meu poder está exaltado no Senhor; a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua 

salvação. Ninguém há Santo como o Senhor, não há outro fora de ti; Não há rocha como o nosso Deus.” 1Sm 2:1,2 - O Cântico de Ana

Cântico    “Minha Casa e Eu”
Comunicações

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Dedicação de Vidas e Bens
“Eis que os �lhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.”  Sl 127:3

Cântico    “Eu e Minha Casa” 
Apresentação de Convidados
Homenagem Especial
Oração Final e Despedida

NOITE
Cântico    “Quatro Estações”

Leitura Bíblica Uníssona: Sl 113:1-9
Dirigente: Louvai ao Senhor.  Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
Congregação: Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre.
Dirigente: Desde o nascimento do sol até o seu ocaso, há de ser louvado o nome do Senhor.
MÃES: Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus.
Dirigente: Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra?
Congregação: Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
MÃES: Ele faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de �lhos. Louvai ao Senhor.

Cânticos    “Hosana Nas Alturas” / “Dom de Amar”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Crianças No Caminho do Senhor
Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar.

Mesmo que pareça chique é impossível que ela �que, a tempestade a vai derrubar.
A Rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo Tu tens.

Momento de Oração
“...e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração...” Mt 21:13

Participação Musical  “Só Deus Pode Restaurar Esse Amor”   Eduardo Souza

Dedicação de Vidas e Bens
“Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus.” Fp 4:19

Cântico     “Graças Dou”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Oração Final e Despedida


