
domingo, 24 de julho de 2016

MANHÃ

Cântico     “O Nome de Jesus” 

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Cântico     “Manancial” / “Essência do Louvor”

Momento de Oração
“Fostes lavados, mas fostes santi�cados, mas fostes justi�cados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.” 1Co 6:11

Cântico    “Coração Igual ao Teu”
Comunicações

Mensagem: Pr. Júlio Claudio Correa 

Participação Musical   Jéssica Santos

Dedicação de Vidas e Bens
“Eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças; o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação.” Jn 2:9

Hino 417 HCC    “Que Segurança! Sou de Jesus!”
Apresentação de Convidados
Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico    “Esperança”     

Leitura Bíblica: Jo 15:5,8; Tt 3:4-7; Rm 6:22
Dirigente: Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer; Nisto é glori�cado meu Pai, em 
que deis muito fruto; e assim vos tornareis meus discípulos.
Congregação: 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, 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
TODOS: A �m de que, justi�cados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. 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    “Fonte de Alegria” / “Eu Te Louvarei”

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Apresentação de Convidados / Comunicações 

Momento de Oração
“O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação; em ti, pois, con�am os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor,

não desamparas os que te buscam.” Sl 9:9,10

Participação Musical   Grupo Misto

Dedicação de Vidas e Bens
“Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.” Hb 13:5

Cântico    “Deus de Amor”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica


