
domingo, 12 de junho de 2016

MANHÃ

Cântico    “Com Muito Louvor”

Crianças No Caminho do Senhor
Ouço o clamor do bom pastor, pelo deserto abrasador, meus cordeirinhos a chamar, mui desejoso de os salvar.

Vai buscar! Vai buscar! Meus cordeirinhos vai buscar! Vai buscar! Vai buscar! Para que os possa abençoar.

Dedicação de Vidas e Bens
“Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna.” Jo 4:36

Hino 560 HCC   “Olhando Para Cristo” 
Comunicações

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Participação Musical   Grupo Vocal
Homenagem Especial pelo Dia do Pastor
Apresentação de Convidados 
Palavras Finais e Despedida
Cântico    “Quando Deus Escolhe Alguém”

NOITE

Cântico    “Muito Mais de Ti”
Leitura Bíblica: Tt 3: 4-7; Rm 6: 22

Dirigente: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo 
sua misericórdia.
Congregação: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Dirigente: A �m de que, justi�cados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
TODOS: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santi�cação e, por �m, a vida eterna. 

Cânticos    “SuperAbundante Graça”/“Graça”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Crianças No Caminho do Senhor
Ouço o clamor do bom pastor, pelo deserto abrasador, meus cordeirinhos a chamar, mui desejoso de os salvar.

Vai buscar! Vai buscar! Meus cordeirinhos vai buscar! Vai buscar! Vai buscar! Para que os possa abençoar.

Momento de Oração
“Con�a no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.” Pv 3: 5,6

Participação Musical     Grupo Adorart     
Dedicação de Vidas e Bens

“E o povo se alegrou das ofertas voluntárias que estes �zeram, pois de um coração perfeito as haviam oferecido ao Senhor; e também o rei Davi teve grande alegria”. 1 Cr 29:9

Cântico     “Primeira Essência”
Mensagem: Pr. Eli Laeber

Oração Final e Benção Apostólica


