
domingo, 15 de janeiro de 2017

MANHÃ
Hino 202 HCC  “Ele é Meu e Teu Senhor”

Recitativo Bíblico: Is 37:16; Ap 4:8
“Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra; tu �zeste o céu e a terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo Poderoso.”

Hino 02 HCC com Cântico “Santo, Santo, Santo / És Senhor”

Momento de Oração
“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós; Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.” Tg 4:8a e 10

Cântico    “Nunca Mais Serei o Mesmo”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões sofrem necessidade e passam fome,

porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará.” Sl 34: 9,10

Cântico   “Santo é o Senhor” 

Mensagem: Pr. Márcio Peçanha
Oração Final e Benção

NOITE
Cântico   “Nuvem de Glória”

Leitura Bíblica: Sl 37:3,4,7,6,5
Dirigente: Con�a no Senhor e faze o bem; habita na terra e alimenta-te da verdade.
Congregação: Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração.
Dirigente: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia.
Congregação: Descansa no Senhor e espera nele;
Dirigente: Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios.
TODOS: Entrega teu caminho ao Senhor, con�a nele, e o mais ele fará.

Cânticos   “Falando de Vida” / “Desejo do Teu Coração”

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   “Invoca-me”
Apresentação de Convidados / Comunicações
Participação Musical Guilherme Santos

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.” 1 Crônicas 29:9

Cântico   “Amigo de Deus”

Mensagem: Pr. Marcos de Deus
Cântico
Oração e Despedida


