
domingo, 02 de outubro de 2016

MANHÃ

Cântico   “Ao Erguermos as Mãos”
Crianças No Caminho do Senhor

Seu perdão vai além dos céus, nem um monte é tão alto. Nem um vale tão profundo como o amor do nosso Deus.
Grande, tão grande; alto, tão alto; Fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro, do coração de quem se entrega ao Salvador.

Cântico   “Estrela da Manhã”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“Porque onde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro.” Mt 6.21

Hino 80 HCC  “Bendito Seja Sempre o Cordeiro” 

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

NOITE

Cântico    “No Poder do Teu Amor”

Leitura Bíblica: Lv 18:2-5; Sl. 139:1-4,24
DIRIGENTE: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos �lhos de Israel, e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que 
habitastes; nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo; nem andareis segundo os seus estatutos. Os meus preceitos observareis, e os meus 
estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus.
CONGREGAÇÃO: Guardareis, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá.
TODOS: Senhor, tu me sondaste, e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar;  de longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar, e o 
meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Vê se há em mim algum caminho 
perverso, e guia-me pelo caminho eterno.

Cântico    “Porque Ele Vive”
Momento de Oração

“Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá eternamente; e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.” Jo 6.51

Participação Musical   “Ele Vive”   Erick Oliveira
Apresentação de Convidados / Comunicações

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    “Digno é o Senhor”
CEIA DO SENHOR

Distribuição dos Elementos   “Casa do Pai”

Crianças No Caminho do Senhor
Seu perdão vai além dos céus, nem um monte é tão alto. Nem um vale tão profundo como o amor do nosso Deus.

Grande, tão grande; alto, tão alto; Fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro, do coração de quem se entrega ao Salvador.

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


