
domingo, 04 de setembro de 2016

MANHÃ

Hino 174 HCC    “Nome Bom, Doce à Fé”

Crianças No Caminho do Senhor
Vede, cautelosamente vai o Barquinho a vagar. E o vento que é o seu motor, não o deixa parar.

Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor.

Cânticos    “Rocha Fiel” / “Autor da Minha Fé”

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    “Aclame ao Senhor”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Mensagem: Pr. Moacyr Müller

Participação Musical   Raphael Britto

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    “Compromisso”
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico    “Quebrantado”

Leitura Bíblica Alternada: Ef 2:13-18; Rm 11:36
Dirigente: Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
Congregação: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade,
Dirigente: Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar, em si mesmo, dos dois um novo homem, assim fazendo a paz,
Congregação:  E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade;
Dirigente:  E, vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto;
TODOS: Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém. 

Cânticos    ”Exaltai” / “Eu Te Amo”

CEIA DO SENHOR
Distribuição dos Elementos    “Diante da Cruz”

Crianças No Caminho do Senhor
Vede, cautelosamente vai o Barquinho a vagar. E o vento que é o seu motor, não o deixa parar.

Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor.

Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Participação Musical   Grupo Adorart

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

Dedicação de Vidas e Bens
“Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus.” Dt 28:2

Cântico    “Eu Me Alegro em Ti”

Mensagem: Pr. Renato Reis
Oração Final e despedida


