
domingo, 13 de novembro de 2016

MANHÃ

Medley de Hinos  “Cantor Cristão”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus foi criança como eu, Jesus foi criança como eu.

Ele as criancinhas muito compreendeu porque foi criancinha como eu.

Cântico    “Conhecerei”
Momento de Oração

“Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em poder.” Jr 10:6

Cântico   “Leva-me Além”

Apresentação de Convidados / Comunicações

Participação Musical  “Quanto Amor” - Raphael e Giulia

Dedicação de Vidas e Bens
“Porque onde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro.” Mt 6.21

Cântico   “Maior é Jesus”
Mensagem: Pr. Eli Laeber

Momento de Oração pelo Dia do Diácono Batista

Oração Final e Benção Apostólica

Cântico   “Carvalhos de Justiça”

NOITE

Cântico   “É Tudo Teu/Entrega”
Participação Musical  Coro Jovens no Coração

Leitura Bíblica: Sl 40:16,17
Dirigente: Pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram 
abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos.
Congregação: Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas 
Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos.
Dirigente: Tendo ele pedido luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar?
Congregação: Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
Dirigente: Então lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as 
feridas; e logo foi batizado, ele e todos os seus.
TODOS: Então os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus.
Cânticos   “Tudo é Diferente”/ “Se Não For Pra Te Adorar”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus foi criança como eu, Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu porque foi criancinha como eu.

Apresentação de Convidados / Comunicações
Momento de Oração

“E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” Fp 4:7
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, jamais te abandonarei.” Hb 13:5

Cântico   “Tua Fidelidade”
Mensagem: Pr. Márcio Peçanha

Apêlo: “Nada Além do Sangue
Palavras Finais e Despedida


