
domingo, 07 de agosto de 2016

MANHÃ

Cântico     “Maior Que Tudo” 
Crianças No Caminho do Senhor

Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia!
Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar. 

Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Cântico     “Comunhão”
Momento de testemunho 

Dedicação de Vidas e Bens
““Agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai; e nós somos o barro, e tu o nosso oleiro; 

e todos nós obra das sua mãos.”  Is 64:8

Cântico    “Deus de Promessas”
Momento de testemunho 
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

                                                                                                                                             Ceia do Senhor  

Distribuição dos Elementos   “Te Entrego o Meu Coração” - Grupo Misto e Congregação
Oração Final e Despedida

NOITE

Cânticos    “In�nitamente Mais” /  “Vitória no Deserto” / “Toda Sorte de Bênçãos”

Leitura Bíblica Uníssona: 1 Pd 5: 5-8
“Rogo igualmente aos jovens: sede submissos aos que são mais velhos; outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus 

resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos 
exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.  Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão 

que ruge procurando alguém para devorar; resisti-lhe �rmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa irmandade 
espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos 

há de aperfeiçoar, �rmar, forti�car e fundamentar. A ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém!”

Cântico    “Seu Sangue”
Crianças No Caminho do Senhor

Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia!
Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar. 

Bendito é o nome do Senhor pra sempre!
Homenagem aos Adolescentes Batistas
Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito.” Ef 6:18

Participação Musical   Marcelly Lisboa
Momento de Vidas e Bens

“Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha con�ança desde a minha mocidade.” Sl 71:5

Cântico    “Jesus, Filho de Deus”
Participação Musical   Guilherme Santos

Mensagem: Pr. Marcos Aurélio de Deus
Palavras Finais e Despedida


