
domingo, 22 de maio de 2016

MANHÃ
Celebremos nossa fé...

Cântico     “Trabalhadores”
Oração

Leitura bíblica: Rm 1:4b-6, 16,17
TODOS: Jesus Cristo, nosso Senhor.  Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a 
obediência que vem pela fé.
Dirigente: E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo.
Congregação: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego.
TODOS: Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao �m é pela fé, como está escrito: “O justo viverá pela fé”.

... porque por meio de Jesus Cristo somos salvos!
Crianças No Caminho do Senhor

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

Oração
Cântico:     “Vou Seguir com Fé” 
Hino 338 HCC    “Nossa Fé Jesus Contemplará”
Apresentação de convidados / Comunicações

... para que as pessoas conheçam o poder do Evangelho!
Recitativo bíblico: “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.”  Hb 12:1

Vídeo – DIP (Dia da Igreja Perseguida)
Momento de Oração pela Igreja Perseguida
Participação Musical     Grupo Misto

... que transforma pela ação do Espírito Santo!
Testemunho: MM Mônica Coropos

Participação Musical     Grupo Misto
Dedicação de Vida e Bens
Cântico     “Para Sempre Te Adorarei”
Oração Final – Pr. Claudio de Souza

NOITE
Cântico     “Adoração Sem Limites”

Leitura Bíblica: Sl 116.1-2; 5-6; 12
Dirigente: Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe �z a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim; eu o invocarei toda a minha vida. 
Congregação: O Senhor é misericordioso e justo; o nosso Deus é compassivo. 
Dirigente: O Senhor protege os simples; quando já estava sem forças, ele me salvou. 
TODOS: Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo?

Cântico     “Santo”
Apresentação de Convidados / Comunicações         

Crianças No Caminho do Senhor
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

Dedicação de Vidas e Bens
“O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?” Sl 116:12

Cântico     “Rendido Estou”

PEÇA TEATRAL:
“MÃOS VAZIAS”

Música de Apelo:  “O que Darei?”

Re�exão: Pr. Claudio José Farias de Souza
Oração Final e Despedida


