
domingo, 21 de agosto de 2016

MANHÃ

Hino 25 HCC    ”Tua Fidelidade” 

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!

Cânticos     “Tu és Santo”/“Senhor e Rei”

Momento de Oração
“Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo! Deus é a nossa salvação.” Sl 68:19

Cântico    “Salmo 19”
Comunicações

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Participação Musical   Trio

Dedicação de Vidas e Bens
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda; 

E se encherão fartamente os teus celeiros...”  Pv 3:9,10

Cântico     “Con�arei”
Apresentação de Convidados
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico    “Pra Sempre”
Leitura Bíblica: Sl 25:7-14

Dirigente: Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude; conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom.
Congregação: Bom e justo é o Senhor; por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho.
Dirigente: Todos os caminhos do Senhor são amor e �delidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu 
pecado, que é tão grande!
Congregação: Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra.
TODOS: O Senhor con�a os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança.

Cânticos    “Nosso Deus é Poderoso” / “Único Caminho”

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 dos Visitantes / Comunicações
Participação Musical   “Deus Reina” / “Me Ama” / “Pra Sempre Teu” - Erick e Banda

Momento de Oração
“Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele 

que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.” Rm 8:26,27 

Momento de Vidas e Bens
“Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 

Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo” Sl 116:12-14

Cântico    “Força e Sabedoria”
Mensagem: Pr. Carlos Alexandre

Participação Musical   “Meu Alvo” - Erick e Banda
Homenagem aos Jovens Batistas
Oração Final e despedida


