
domingo, 14 de agosto de 2016

MANHÃ

Hino 25 HCC    “Tu és Fiel, Senhor” 

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus foi criança como eu, Jesus foi criança como eu. 

Ele as criancinhas muito compreendeu porque foi criancinha como eu.
Quando certa vez foi passear, no caminho ele se perdeu. 

Seus Pais o procuraram sem poder achar, porque foi criança como eu.

Cânticos     “Grande é o Senhor”/“Digno de Glória”

Momento de Oração
“O Senhor nosso, Jesus Cristo, e Deus nosso Pai que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança.” 2Ts 2:16

Cântico    “Doce Presença”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

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     “Ser Conhecido de Deus”
Participação Musical   “Papai, Amo Você” - Adilson de Paula
Homenagem ao Dia dos Pais
Oração Final e Despedida

NOITE

Cântico    “Dono das Estrelas”

Leitura Bíblica: Sl 73:28,23; 42:1,2; Hb 10:22; Ef 1:13,14
Dirigente: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus; ponho a minha con�ança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras.
Congregação: Todavia estou sempre contigo; tu me seguras à mão direita;
Dirigente: Como cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus!
Congregação: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e verei a face de Deus?
Dirigente: Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o coração puri�cado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa.
Congregação: Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo em Jesus também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa;
TODOS: O qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.

Cânticos    “Amor Maior”/“Vou Seguir”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus foi criança como eu, Jesus foi criança como eu. 

Ele as criancinhas muito compreendeu porque foi criancinha como eu.
Quando certa vez foi passear, no caminho ele se perdeu. 

Seus Pais o procuraram sem poder achar, porque foi criança como eu.

Apresentação de Convidados / Comunicações
Momento de Oração

“Nós temos visto, e testi�camos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo.” 1Jo 4:14

Participação Musical   “Foi Por Mim” - Quarteto Misto

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

Cântico    “Há Momentos”
Mensagem: Pr. Paulo Cabral

Oração Final e despedida


