
domingo, 11 de setembro de 2016

MANHÃ

AÇÃO MISSIONÁRIA – É TEMPO DE AVANÇAR, MULTIPLICANDO O AMOR DE DEUS...
Participação Musical  “Grande é o Senhor”/“Cristo Vive em Mim”/“Ele Não Desiste de Você”   -  Grupo Portas Abertas
Oração
Apresentação dos convidados

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor, nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor.

Os meninos, as meninas, são levados a Jesus. Pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.
Oração 

... ÀQUELES QUE DESISTIRAM DE TUDO
Leitura Bíblica Alternada: Sl 72:4-7,9,12-15

Dirigente: Julgará os a�itos do povo, salvará os �lhos do necessitado, e quebrantará o opressor.  Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele 
descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra.
Congregação: Nos seus dias �orescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a luz. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos 
lamberão o pó.
Dirigente: Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao a�ito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do a�ito, e salvará as 
almas dos necessitados.
TODOS: Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá; e continuamente se fará por 
ele oração; e todos os dias o bendirão.
Cânticos   “Por Amor” / “Deus do Secreto”

... AOS QUE PRECISAM CONFIAR NAS MUDANÇAS QUE DEUS OPERA
Momento de Oração pelo Brasil e pelos Missionários

 “Levantemo-nos, e edi�quemos.  E esforçaram as suas mãos para o bem” Ne 2:18
Dedicação de Vida e Bens

Hino da Campanha de Missões Nacionais 2016 - “Tempo de Avançar”

Oração de gratidão
Testemunho Missionário: Pr. Delton Pereira (RS)

ORAÇÃO – Pr. Claudio de Souza
Participação Musical  “Raridade” / “Ninguém Explica Deus”    -   Grupo Portas Abertas

NOITE

Participação Musical  “Glória e Louvor / “Uma Benção Antiga” Coro Jovens no Coração
Leitura Bíblica: Jo 8:31-36

Dirigente: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará.
Congregação: Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém; como dizes tu: Sereis livres?
Dirigente: Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não �ca para sempre na casa; o 
�lho �ca para sempre.
TODOS: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Cânticos   ”Com Alegria” / “Tua é a Glória”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor. Nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor.

Os meninos, as meninas, são levados a Jesus. Pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.” Sl 73:26

Dedicação de Vidas e Bens
 “Celebrarei as benignidades do Senhor, e os louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos tem concedido.” Is 63:7

Cântico   “Primeira Essência”
Participação Musical  “Acredita” Vagner Araujo

Re�exão: Pr. Claudio José Farias de Souza
Oração Final e despedida


