
domingo, 30 de outubro de 2016

MANHÃ

Hino 312 HCC  “Seu Maravilhoso Olhar”
Participação Musical  Trio: Fabiana, Sarah e Vagner

Dedicação de Vidas e Bens
“Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; porque ele tem dito: 

De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.” Hb. 13:5
Cântico   “Aos Pés da Cruz”

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 de Convidados / Comunicações
Cântico    “Hosana”

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

Cântico   “Por Uma Oração”
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

CEIA DO SENHOR
Distribuição dos Elementos “Juntos”
Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica
Hino 417 HCC  “Que Segurança, Sou de Jesus”

NOITE

Cântico   “Pra Sempre Reinará”
Leitura Bíblica: Sl 40:16,17

Dirigente: Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: Engrandecido seja o Senhor.
Congregação: Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó Deus meu.

Cânticos   “Alegrei-me”/ “Alegrar-me-ei”
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 de Convidados / Avisos e Comunicações
Participação Musical  “Pai, Eu Con�arei” - Dueto: Adilson e Sileide

Momento de Oração
“Con�a no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.

Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.” Pv 3:5,6

Cântico   “Falar com Deus”
Dedicação de Vidas e Bens

“Ora, àquele que é poderoso para fazer in�nitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, 
a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!” Ef 3:20,21

Cântico   “Con�arei”
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica


