
domingo, 09 de outubro de 2016

MANHÃ

Cântico   “Essência do Louvor”

Crianças No Caminho do Senhor
Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do teu amor. 

Não importa aonde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz.
Não dá pra fugir, nem correr do Senhor, por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal, Jesus é meu amigo sem igual.

Cânticos   “Grandioso é o Senhor” / “Meu Respirar”

Momento de Oração
“O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos.” Is 58:11

Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Mensagem: Pr. André Oliveira

Participação Musical  Jéssica Santos
Dedicação de Vidas e Bens

“Porque onde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro.” Mt 6.21

Cântico   “Digno de Glória”
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico   “Somente a Um Deus Assim”
Leitura Bíblica: Cl 1:9-14

Dirigente: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da 
sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual;
Congregação: Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, fruti�cando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento 
de Deus,
Dirigente: Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo;
Congregação: Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz,
TODOS: E que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado; em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos 
pecados.

Hino 396 CC  “Cegueira e Vista”
Crianças No Caminho do Senhor

Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do teu amor.
Não importa aonde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz.

Não dá pra fugir, nem correr do Senhor, por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal, Jesus é meu amigo sem igual.

Apresentação de Convidados / Comunicações
Participação Musical “CORO ADORE” (IB Méier)

Dedicação de Vidas e Bens
“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes.” Jr 33:3

Cântico    “Sobre as Águas”
Renovação dos Votos - Ministério de Família   Pr. Müllher Lago

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Participação Musical “CORO ADORE” (IB Méier)
Oração Final e Benção Apostólica


