
domingo, 17 de julho de 2016

MANHÃ

Cântico     “Igual a Jesus” 
Crianças No Caminho do Senhor

Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém!
Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar ao céu poderei alcançar. Amém!

Cântico    “Coração da Noiva”
Hino 46 CC    “Cristo Me Amou e Me Livrou”

Momento de Oração
“Aquele que atenta para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera (...) será bem-aventurado no que �zer.” Tg 1:25

Cântico    “Me Arrepender”
Comunicações

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Participação Musical   Luci Fernandes
Dedicação de Vidas e Bens

“Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas.” Sl 119:14

Cântico     “Desejo do Meu Coração”
Apresentação de Convidados
Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico    “Última Chance”
Leitura Bíblica: Jo 15: 1-4b; Hb 3:17,18

Dirigente: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto limpa, para que produza 
mais fruto ainda. 
Congregação: Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado; permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. 
TODOS: Ainda que a �gueira não �oresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do 
aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.

Cânticos    “Videira” / “Vou Seguir Com Fé”

Crianças No Caminho do Senhor
Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém!

Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar ao céu poderei alcançar. Amém!
Apresentação de Convidados / Comunicações 

Momento de Oração
“Descansa no Senhor; e espera nele; não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios.” Sl 37:7

Participação Musical   Laura Maria

Dedicação de Vidas e Bens
“E, quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus.” Ec 5.19

Hino 330 HCC   “Descansando No Poder de Deus”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica


