
sábado, 31 DE DEZEMBRO de 2016    -    noite

Leitura Bíblica: Sl 110:2; 33:9,11; 105:2, Jd 25
TODOS: Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres.
Dirigente: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres.
Congregação: Ele falou, e tudo se fez; ele ordenou, e tudo surgiu. Os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações.
Dirigente: Cantem para ele e o louvem, relatem todas as suas maravilhas.
TODOS: Ao único Deus, nosso Salvador, sejam, glória, majestade, poder e autoridade, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre! Amém!
Cânticos   “Com Alegria”/“Com Muito Louvor”/“Tua é a Glória”
Participação Musical

Dedicação de Vidas e Bens
“Tão somente temei ao Senhor, e servi-o �elmente de todo o vosso coração; Pois vede quão grandiosas coisas vos fez.” 1 Samuel 12:24

Cântico   “Mais de Ti/Santidade”
Momento de Gratidão e Testemunho
Momento de Oração

Ceia do Senhor
Leitura Bíblica Uníssona: Rm 3:23-26; Sl 24:10

“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;  sendo justi�cados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao 
qual Deus propôs como propiciação, pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua justiça por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora 

cometidos;  para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justi�cador daquele que tem fé em Jesus. Quem é esse Rei da 
Glória? O Senhor dos exércitos; ele é o Rei da Glória.”

Distribuição dos Elementos     “Casa do Pai”
Mensagem: Pr. Eli Laeber

Posse da Nova Diretoria
Oração Final e Despedida
Cântico   “Eu Te Agradeço”

domingo, 01 de janeiro de 2017    -    noite

Cântico   “Carvalho de Justiça”
Leitura Bíblica Uníssona: Hb 12: 1, 2 e 14

“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos 
assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando �rmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria 

que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Segui a paz com todos e a santi�cação, sem a 
qual ninguém verá o Senhor.”

Cânticos   “Autor da Minha Fé”/“Eu Vejo a Glória”

Crianças No Caminho do Senhor
Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia! Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Apresentação de Convidados / Comunicações
Momento de Oração

“E eles cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram.” 2Cr 29:30

Cântico   “Deus é Fiel”
Dedicação de Vidas e Bens

“Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas, e entrai nos seus átrios.” Sl 96:8

Hino 422 HCC  “Como Agradecer?”
Mensagem: Pr. André Oliveira

Oração Final e Despedida


