
domingo, 05 de fevereiro de 2017

MANHÃ
Hino 569 HCC   “Qual o Adorno Desta Vida?”

Recitativo Bíblico: 1Co 13:13
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor.”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor; nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor.

Os meninos, as meninas, são levados a Jesus; Pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.

Cântico    “O Amor Sem Deus é Passageiro” / “Coração da Noiva”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus!” Sl 42:1

Dedicação de Vidas e Bens
“Agora que vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor.” 2Cr 29:31

Cântico    “Dom de Amar” 

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Ceia do Senhor
Distribuição dos Elementos     “Quebrantado”

Oração e Despedida

NOITE
Cântico    “Teu Amor Não Falha”

Leitura Bíblica: Sl 128
Dirigente: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás e te irá bem.
Mulheres: A tua mulher será como a videira frutífera, no interior da tua casa; os teus �lhos como plantas de oliveira, ao redor da tua mesa. 
Homens: Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Todos: De Sião o Senhor te abençoará; verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os �lhos de teus �lhos. A paz seja sobre Israel.

Cânticos    “Senhor Tu És Bom” / “Família Debaixo da Graça”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor; nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor.

Os meninos, as meninas, são levados a Jesus; Pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.

Momento de Oração
“Há um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé, Um só batismo; um só Deus e Pai de Todos.” Ef 4:4-6

Participação Musical

Dedicação de Bens e Vidas
 “O mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam.” Rm 10:12

Cântico    “O Poder da Oração”

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


