
domingo, 04 de dezembro de 2016

MANHÃ

Cântico   “Grandioso é o Senhor”
Crianças No Caminho do Senhor

Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto; Nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. 
Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador.

Recitativo Bíblico: Jó 14:1-2, 2Cor 4:6-7,16
Dirigente: Todos nós somos fracos desde o nascimento; a nossa vida é muito curta e agitada. O ser humano é como a �or que se abre e logo murcha; como uma 
sombra ele passa e desaparece.
Congregação: O Deus que disse: “Que da escuridão brilhe a luz” é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da 
glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. 
Dirigente: Porém nós que temos este tesouro espiritual somos como potes de barro para que �que claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós.
TODOS: Por isso nunca �camos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia.

Cânticos   “Não Morrerei” / “Deus Me Ama”

Momento de Oração
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 

E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.” Fp 4:6-7

Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens

“Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. 
Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. 

Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: "A�rmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. 
Todos deram do que lhes sobrava; mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver." Mc. 12:41-44

Cântico   “Se eu me Humilhar”
Re�exão: Roberto dos Santos Silva (Líder CR PIBSJM)

Testemunhos: Encerramento do Ciclo Celebrando a Recuperação 2016 - Gratidão

Participação Musical  “Deus de Detalhes” -  Equipe CR
Cântico   “Eu Te agradeço”
Oração Final e Benção Apostólica



domingo, 04 de dezembro de 2016

NOITE

Cânico   “Como Ele Nos Ama”
Leitura Bíblica: Is 53:5

‘Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a 
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados”.

CEIA DO SENHOR
Distribuição dos Elementos “Espelhos Mágicos”

Crianças No Caminho do Senhor
Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto; Nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. 

Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador.

Recitativo Bíblico: Is 9:6
“Porque um menino nos nasceu, um �lho se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, 

Pai da Eternidade, Príncipe da Paz; Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem �m.”

Cântico   “Maior Que Tudo”    
Apresentação de Convidados / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; 

e, abrindo os seus tesouros, Entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra.”  Mt 2: 10,11

Cântico    “Nas Estrelas”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica


