
domingo, 15 de maio de 2016

MANHÃ
Cântico    “A Semente da Promessa”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus ama a cada um, cada um, cada um. Jesus ama a cada um, Jesus ama a todos.

Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a você. Jesus ama a todos!
Leitura Bíblica alternada: Ef 3:14-19

Dirigente: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra.
Homens: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito,
Mulheres: Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos 
os santos,
Todos: Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam 
cheios de toda a plenitude de Deus.
Cânticos    “Medley da Família” 

Momento de Intercessão pelas Famílias
“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é �el; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. 

Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar.” 1Co 10:13
Participação Musical   “Flores em Vida”     Vinicius Araujo

Dedicação de Bens e Vidas
"Eis que venho em breve! A minha recompensa está comigo, E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.” Ap 22:12

Hino 596 HCC    “Se Houver Amor”
Comunicações

Mensagem: Pr. Mauro Sanches
Apresentação de Convidados
Oração Final e Benção Apostólica
Cântico    “Juntos”     Vinicius Araujo e Congregação

NOITE
Cântico    “Casa do Pai”

Leitura Bíblica: Is 44:6,3; 41:3
Dirigente: Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o seu redentor, o Senhor dos exércitos: “Eu sou o primeiro e sou o último; além de mim não há Deus.
Congregação: Porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca; derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção 
sobre a tua descendência; 
TODOS: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não temas; eu o ajudarei”.

Cânticos    “Teu Amor Não Falha” / “Tua é a Glória”
Apresentação de Convidados / Comunicações         

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus, eu quero te conhecer, Jesus, contigo eu quero parecer.

Jesus eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro.

Momento de Oração
 “Há um só corpo e um só espírito(...) um só Senhor, uma só fé, Um só batismo; um só Deus e Pai de Todos.” Ef 4:4-6

Participação Musical  “A Oração”     Vagner e Sileide

Dedicação de Bens e Vidas
 “O mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam.” Rm 10:12

Cântico    “Oferta”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Apêlo: Getsêmani

Oração Final e Despedida




