
domingo, 22 de janeiro de 2017

MANHÃ
Hino 177 HCC  “Nome Que Inspira o Meu Louvor”

Recitativo Bíblico: Êx 3:14; Is 43:3
“Respondeu Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.”

Cântico    “Quem Pode Ser Como Deus?”

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Apresentação de Convidados / Comunicações
Momento de Oração

“Torre forte é o nome do Senhor; para ela corre o justo, e está seguro.” Pv 18:10

Cântico   “O Nome de Jesus”

Dedicação de Vidas e Bens
“O Senhor vos escolheu para estardes diante dele a �m de o servir, e para serdes seus ministros.” 2Cr 29:11

Cântico   “Ser Conhecido de Deus”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Apelo: “Não Morrerei”

Oração Final e Despedida

NOITE
Cântico   “Nosso Deus é Poderoso”

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    “Aquele Que Está Feliz” / “Grandioso é o Senhor”

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Apresentação de Convidados / Comunicações
Momento de Oração

“Atende à oração de teu servo, e à sua súplica, ó Senhor meu Deus.” 1Rs 8:28

Participação Musical “Suas Digitais”   Priscila Magalhães
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.” 1Sm 12:24

Cântico    “Eu Me Rendo”
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Apelo: “Águas Puri�cadoras”
Oração Final Despedida


