
domingo, 23 de outubro de 2016

MANHÃ

Hino 364 HCC  “Mais de Cristo” 
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!

Cânticos   “Tu és Santo” / “Senhor e Rei”

Momento de Oração
“Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo! Deus é a nossa salvação.” Sl 68:19

Cântico   “Coração Igual ao Teu”
Comunicações

Mensagem: Pr. David Araujo

Participação Musical  Viviane Vieira

Dedicação de Vidas e Bens
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão fartamente os teus celeiros...” Pv 3:9,10

Cântico   “Casa de Deus”  
Apresentação de Convidados
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico   “Faz Chover” 

Leitura Bíblica Uníssona: Sl 145.1-6
“Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre! Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre!

Grande é o Senhor e digno de ser louvado; sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos;
eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes.

Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras.”

Cânticos   “Te Adoro, Senhor” / “Majestoso Rei”     

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 de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem.” 1Tm 4:10

Participação Musical  Eduardo Souza

Dedicação de Vidas e Bens
“Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por mim.” Sl 66:16

Hino  52 HCC  “Grandioso És Tu”

Re�exão: Pr. Julio Corrêa
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