
domingo, 05 de junho de 2016

MANHÃ
Cântico     “Digno é o Senhor”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor; Nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor.

Os meninos, as meninas, são levados a Jesus; Pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.
Oração

Leitura Bíblica: Fl 2:1-4; At 4:32
Dirigente: Portanto, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, comple-
tai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa;
Congregação: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo; não olhe cada um somente para o que 
é seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
TODOS: Da multidão dos que criam, era um só coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes 
eram comuns. 

Cântico    “Majestoso Rei”
Hino 574 HCC   “Um Só Rebanho”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus!” Sl 42:1

Dedicação de Vidas e Bens
“Agora que vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor.” 2Cr 29:31

Cântico    “Santidade”
Participação Musical   “Vinho e o Pão”    Amanda Spíndola

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Ceia do Senhor
Distribuição dos Elementos   “Jesus, Filho de Deus”

Oração e Despedida

NOITE
Cântico    “Hosana”

Leitura Bíblica Uníssona: Sl 92:1,2; 138:1,3;118:1; 147:7-9,3,5,20
Dirigente: Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade, e à noite  a tua �delidade.
Congregação: Graças te dou, de todo o meu coração. No dia em que eu clamei, atendeste-me; alentaste-me, fortalecendo a minha alma.
Dirigente: Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.
TODOS: Cantai ao Senhor em ação de graças; com a harpa cantai louvores ao nosso deus. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, e que faz 
produzir erva sobre os montes; que dá aos animais o seu alimento. Sara os quebrantados de coração, e cura-lhes as feridas. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. 
Louvai ao Senhor!

Cânticos    “Tudo o que Tem Fôlego”/“Aquele Que Está Feliz”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor; Nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor.

Os meninos, as meninas, são levados a Jesus; Pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.

Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele con�am.” Na 1:7

Dedicação de Vidas e Bens
“Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome.” 1 Cr 29:13

Cântico     “Grande é o Senhor”
Participação Musical  “Eu Não Preciso Mais Sonhar”    Laura Maria

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Despedida


