
domingo, 25 de setembro de 2016

MANHÃ

Hino 400   “Quão Preciosas São as Horas”
Crianças No Caminho do Senhor

Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém!
Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar ao céu poderei alcançar. Amém!

Cântico   “Cria em Mim”
Momento de Oração

 “O nome do Senhor é uma torre forte; os justos correm para ela e estão seguros.” Pv 18:10
Participação Musical “Dependo de Ti”   Dueto: Luci Fernandes e Vagner Araujo
Apresentação de Convidados / Comunicações

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Dedicação de Vidas e Bens

“Uma vez con�rmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.”
1 Pe 1:7

Cântico   ”Quem Pode Ser Como Deus?”
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico   “Jesus em Tua Presença”
BATISMOS

Participação Musical “Preparado”   Banda Raíz
Leitura bíblica: Rm 1:4b-6,16,17

TODOS: Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para 
a obediência que vem pela fé.
Dirigente: E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo.
Congregação: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego.
TODOS: Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao �m é pela fé, como está escrito: “O justo viverá pela fé”.
Cântico   “Teu Nome Exaltarei”

Crianças No Caminho do Senhor
Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém!

Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar ao céu poderei alcançar. Amém!
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
 “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.” Hb 12:1

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   “O Deus Que Surpreende”
Esquete   “O EVANGELHO”   Equipe de Teatro

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


