
domingo, 28 de agosto de 2016

MANHÃ

Medley     “Cantor Cristão” 

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.

Cânticos     “Santo, Santo, Santo”/“Faz Um Milagre em Mim”

Momento de Oração
“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.

Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus?”  1 Jo 5:4,5

Cântico    “Deus é Fiel”
Apresentação de Convidados
Comunicações
Participação Musical   4Jesus

Dedicação de Vidas e Bens
“Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos?

Pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas; buscai, pois, em primeiro lugar, 
o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.” Mt 6:31-33

Cântico     “Oferta de Amor”
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico    “Deserto”
BATISMOS

Leitura Bíblica: 1 Pe 1:3-9
Dirigente: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de 
Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcescível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante 
a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 
Congregação: Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez con�rmado o valor da vossa 
fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo; 
TODOS: A quem, não havendo visto, amais; no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o �m da vossa fé: a salvação da 
vossa alma.
Hino 153 HCC   “Já Refulge a Glória Eterna”
Cântico    “Mais de Ti” / “Santidade”

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.
Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Participação Musical   “Silêncio de Deus” - Dueto: Eduardo Souza e Maria Silvia

Momento de Oração
“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.” João 11:25

Momento de Vidas e Bens
“Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado �lho da �lha de Faraó... porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores 

riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão.”  Hb 11:24 e 26
Cântico    “Ressuscita-me”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Oração Final e despedida


