
domingo, 12 de fevereiro de 2017

MANHÃ

Hino 392 HCC   “Aviva-nos, Senhor”
Leitura bíblica uníssona: Sl 95:6; 81:1; 95:1

“Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou.
Cantai alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação.”

Cântico   “Vem, Esta é a Hora” 
Crianças No Caminho do Senhor

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

Apresentação dos Visitantes / Comunicações 
Momento de Oração

“Disse Jesus: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.” Jo 8:12

Participação Musical  Jéssica Santos
Dedicação de Vidas e Bens

“E, quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho,
isso é um presente de Deus.” Ec 5.19

Cântico    “Grande Senhor”
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Apelo: “Deus do Impossível”
Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Cântico    “Antes do Sol Nascer”    
Leitura Bíblica: Ap 5:12; Is 53:4,5

Dirigente: Digno é o Cordeiro (Jesus), que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor.
Congregação: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças; contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido 
e a�igido. 
TODOS: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, 
e pelas suas feridas fomos curados. 

Cânticos   “Galileu” / “Pra Sempre”
Crianças No Caminho do Senhor

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

Apresentação de Convidados / Comunicações
Momento de Oração

“Esperei com paciência pela ajuda do Senhor; ele escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Ele me ensinou a cantar uma nova canção,
um hino de louvor ao nosso Deus.” Sl 40:1,3

Participação Musical  Raphael e Victor   “Mais”
Dedicação de Vidas e Bens

“Uma vez con�rmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.” 1Pe 1:7
Cântico   “Família”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Apelo: “Faz Um Milagre em Mim”

Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica


