
domingo, 29 de janeiro de 2017

MANHÃ
Hino 52 HCC   “Grandioso És Tu”

Recitativo Bíblico: Sl 95.6; 81.1; 95.1
“Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Vinde, cantemos 

alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação.”

Cântico    “Quero Louvar-te”

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, aos céus poderei alcançar. Amém!

Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos.” Is 58:11

Cântico    “Há Momentos”

Dedicação de Vidas e Bens
“Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra; tu �zeste o céu e a terra.” Is 37:16

Cântico    “Te Adorar é o Meu Prazer”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Oração Final e Despedida

NOITE
Cântico    “Casa do Pai”

Leitura Bíblica: Cl 1:9-14
Dirigente: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua 
vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual;
Congregação: Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, fruti�cando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus.
Dirigente: Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo;
Congregação: Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz,
TODOS: E que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado; em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados.
Participação Musical   Coro Jovens no Coração 

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, aos céus poderei alcançar. Amém!

Cânticos    “Amor Maior” / “Poder Pra Salvar” 
Apresentação de Convidados / Avisos e Comunicações

Momento de Oração
“Todavia para nós há (...) um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também.” 1Co 8:6

Dedicação de Vidas e Bens
“Quem, pois, está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor?” 1Cr 29:5

Cântico    “Eu Me Alegro em Ti”
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Despedida


