
domingo, 19 de junho de 2016

MANHÃ

Cântico    “Invoca-me”

Crianças No Caminho do Senhor
Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto; Nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. 

Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador.

Cântico    “Conhecerei”
Momento de Oração

“O que atenta prudentemente para a palavra prosperará; e feliz é aquele que con�a no Senhor.” Pv 16:20

Cântico    “Deserto”
Comunicações

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Participação Musical   Grupo Vida
Dedicação de Vidas e Bens

“Tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas tuas mãos!” Sl 31:14b,15

Cântico    “Segurança”
Apresentação de Convidados
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico    “Nas Estrelas”
Leitura Bíblica: At 16:25-34

Dirigente: Pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram  abala-
dos os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos.
Congregação: Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo 
bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos.
Dirigente: Tendo ele pedido luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me 
salvar?
Congregação: Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
Dirigente: Então lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas; e 
logo foi batizado, ele e todos os seus.
TODOS: Então os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus.

Cânticos    “Tudo é Diferente” / “Tu és Santo”

Crianças No Caminho do Senhor
Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto; Nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. 

Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador.

Apresentação de Convidados / Comunicações
Momento de Oração

“Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo! Deus é a nossa salvação.” Sl 68:19

Participação Musical   Coro Jovens no Coração

Dedicação de Vidas e Bens
“Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça.” 2Co 9:10

Hino 157 HCC   “Quando Deus Fizer Chamada”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Palavras Finais e Despedida


