
domingo, 31 de julho de 2016

MANHÃ

Cântico     “Amigo de Deus” 
Crianças No Caminho do Senhor

Jesus, eu quero te conhecer, Jesus, contigo eu quero parecer
Jesus eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro.

Hino 337 HCC   “Chuvas de Bênçãos”
Cântico     “Grandioso é o Senhor”

Momento de Oração
“O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.” Sl 73:26

Cântico    “Sobre as Águas”
Comunicações

Mensagem: Pr. Eli Laeber 
Participação Musical   

Dedicação de Vidas e Bens
“O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.” Fl 4:19

Cântico     “Te Louvarei”
Apresentação de Convidados
Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

BATISMOS

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus, eu quero te conhecer, Jesus, contigo eu quero parecer

Jesus eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro.

Participação Musical   Grupo Adorart
Leitura Bíblica: Jo 8:31-36

Dirigente: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará.
Congregação: Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém; como dizes tu: Sereis livres?
Dirigente: Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não �ca para sempre na casa; o 
�lho �ca para sempre.
TODOS: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.

Cântico    “Eu Vejo a Glória”
Testemunho 1 – Casa do Julgamento

Dedicação de Vidas e Bens

Cântico    “Somente a um Deus Assim”
Testemunho 2 – Casa do Julgamento

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

Apresentação de Convidados / Comunicações
Entrega dos Certi�cados dos Batismos
Participação Musical   “Ele é Jesus” - Welder Oliveira

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


