
domingo, 10 de julho de 2016

MANHÃ

TEMA: EM TODO LUGAR, UM DISCÍPULO
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações...” Mt 28.19

Hino: 533 HCC “Nossa Gente Quer Viver em Segurança” (Hino O�cial da Campanha de Missões Estaduais)
Oração

... Um discípulo na Minha Família

Leitura Bíblica: Lc 14.26-27; Mt 5.14-16
Dirigente: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus �lhos, seus irmãos e irmãs e até sua apropria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípu-
lo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo.
Congregação: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma cadeia e a coloca debaixo de uma 
vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas 
obras e glori�quem ao Pai de vocês, que está nos céus.

Cânticos    “Jesus em Tua Presença” / “Só o Poder de Deus”
Participação Musical   Coro Turma da Aventura

Crianças no Caminho do Senhor
Posso ser um Missionariozinho, a falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra. Manda-me, pois, Senhor.

Apresentação dos Convidados / Comunicações
... Um Discípulo na Minha Cidade

Leitura bíblica: Mt 9.35-38; Mt 28-18-20
Dirigente: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre 
o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: A 
seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara.
Congregação: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o �m dos tempos”.

Dedicação de Vida e Bens
Cântico    “Rei Meu”

.... Um discípulo no meu Estado.

Leitura Bíblica: Sl 126. 4-6
Dirigente: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico; 
então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres.
Congregação: Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria. Aquele que leva a preciosa 
semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos.

Momento de Oração pelos Missionários de Missões Estaduais e pelo Rio de Janeiro

Testemunho Missionário: Gislaine Freitas

Participação Musical   Crianças do REAME 
Oração de Consagração - Pr. Claudio José Farias de Souza



domingo, 10 de julho de 2016

NOITE

Cântico    “Por Uma Oração”
Crianças no Caminho do Senhor

Posso ser um Missionariozinho, a falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra. Manda-me, pois, Senhor.

Momento de Oração
“Celebrarei as benignidades do Senhor, e os louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos tem concedido.” Is 63:7

Testemunho 1
Cântico    “Vou Te Alegrar”
Testemunho 2

Dedicação de Vidas e Bens

Cântico    “Pra Sempre Reinará”
Testemunho 3
Apresentação de Convidados / Comunicações
Participação Musical   “Glória a Deus”   Dueto e Back Vocal 
Esquete Teatral - Casa do Julgamento      
Palavra Especial - Ministra Marly Tavares
Convocação de todos os Diretores de cena e Voluntários da Casa do Julgamento
Oração

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Palavras Finais e Despedida
Cântico    “Hosana”


