
domingo, 27 de novembro de 2016

MANHÃ

AÇÃO MISSIONÁRIA
DISCIPULANDO PARA TRANSFORMAR...

Música Inicial  “Um Chamado - Instrumental
Oração de adoração e louvor

... EM UM VERDADEIRO ADORADOR
Leitura bíblica uníssona: Sl 95:6; 81:1; 95:1

“Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. 
Cantai alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação.”

Cânticos   “Coração da Noiva”
Boas-vindas

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!

Comunicações - Vídeo
...  EM UM INTERCESSOR PELA OBRA MISSIONÁRIA

Recitativo Bíblico: Sl 142:1,5
“Em alta voz clamo ao Senhor; elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. 

Clamo a ti, Senhor e digo: Tu és o meu refúgio: és tudo o que tenho na terra dos viventes.”
Momento de intercessão pela obra missionária 
Hino 380 HCC   “Com a Minha Voz Clamo ao Senhor”
Participação Musical  “Ele Vem” / “Tua Graça” - 4Jesus

Recitativo Bíblico: Mt 16:24
“Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me.”

Dedicação de dízimos e ofertas voluntárias
Cântico   “Primeira Essência’
Oração de dedicação
Participação Musical  “É de Coração” - 4Jesus

Mensagem: Pr. Exequias Cerqueira (Coordenador da JMN)

Oração de consagração -  Pr. Claudio de Souza
Música Tema de Missões Nacionais 2016    “Tempo de Avançar”



domingo, 27 de novembro de 2016

NOITE

Cânico   “Onde?”
Leitura Bíblica: Tt 3: 4-7; Rm 6: 22

Dirigente: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas 
segundo sua misericórdia...
Congregação: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador...
Dirigente: A �m de que, justi�cados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
TODOS: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santi�cação e, por �m, a vida eterna.

Apresentação de Bebês
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!

Testemunhos para os Batismos
Cânticos   “Tempo de Festa” / “Glori�ca”    
Apresentação de Convidados / Comunicações

BATISMOS

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Participação Musical  “Como Não Entoar Teu Louvor?” / “Amar a Deus”  - Coro Agnus Dei

Dedicação de Vidas e Bens
“E o povo se alegrou das ofertas voluntárias que estes �zeram, pois de um coração perfeito as haviam oferecido ao Senhor; 

e também o rei Davi teve grande alegria.” I Crônicas 29:9

Hino 02 HCC e Cântico  “Santo, Santo, Santo / És Senhor” 
Entrega dos certi�cados dos batismos
Oração Final e Benção Apostólica


