
domingo, 18 de setembro de 2016

MANHÃ

Cântico   “Mais Que Uma Voz”

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Cântico   “Nada Além do Sangue”

Momento de Oração
 “Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja a glória e domínio pelos séculos 

dos séculos. Aleluia! Porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos glória” Ap 1:5,6

Participação Musical  “Todos os Dias” / “Cristo, Senhor da Minha Vida”   Grupo Essência
Apresentação de Convidados / Comunicações

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Dedicação de Vidas e Bens
“Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões sofrem necessidade e passam fome,

porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará.” Sl 34: 9,10

Hino 329 CC  ”Sou Feliz”
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico (Medley)  “Eu Me Rendo”/”Deserto”/”Jesus, Filho de Deus”

Leitura Bíblica Alternada: Tt 2:11-14
Dirigente: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, 
vivamos, no presente século...
Congregação: ...sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus...
TODOS: ...o qual a si mesmo se deu por nós, a �m de remir-nos de toda iniquidade e puri�car, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.

193 HCC / Cântico  “Maravilhosa Graça/SuperAbundante Graça”

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.” Sl 34:17

Participação Musical  “Cordeiro de Deus” / “Ao Contemplar a Rude Cruz”   Coro Agnus Dei

Dedicação de Vidas e Bens
 “O Senhor conhece os dias dos íntegros; a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão.”

Sl 37:18,19

Cântico   “Tua Graça Me Basta”

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


