
domingo, 19 de fevereiro de 2017

MANHÃ
O MEU PRAZER É ESTAR NA CASA DE DEUS...

“Mas eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei na tua casa; em teu amor inclinar-me-ei para o teu santo templo.” Sl 5:7
Oração

...prestando-lhe sincero louvor!

Recitativo bíblico: Sl 9:1-2
“Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei; cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo.”

Cântico   “Te Adorar, Senhor, é o Meu Prazer”
Crianças No Caminho do Senhor

Jesus, eu quero te conhecer, Jesus, contigo eu quero parecer. Jesus eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro.

...fortalecendo a comunhão para a edi�cação da igreja!

Leitura Bíblica: Ef 4:1-6
Dirigente: Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos 
outros com amor.
Congregação: Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Dirigente: Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só;
Todos: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
Hino 574 HCC                    Um Só Rebanho”
Participação Musical  “Me Ajude a Melhorar”    Thamíres 
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Solenidade de Posse  - Pr. André Oliveira (Juventude)     Pr. Cláudio Souza
Gratidão ao Casal Adilson e Rita (pelo tempo à frente do Ministério)

Oração de Posse
...servindo-o com alegria e dedicação!

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

Medley   “Entrega”(Cântico)/Tudo Entregarei” (Hino 295CC)

...recebendo o alimento da sua palavra!

Mensagem: Pr. Ciro Vinícius
Cântico    “O Meu Querer”
Palavras Finais  -  Oração

NOITE
Cântico   “Meu Deus Pode”

BATISMOS
Crianças No Caminho do Senhor

Jesus, eu quero te conhecer, Jesus, contigo eu quero parecer. Jesus eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro.
Leitura Bíblica: 1 Pe 1:3-5

“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de 
Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcescível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, 

mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.”
Cânticos    “Ao Que é Digno”  / “Ouçam Nossos Louvores”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Participação Musical  “Depois da Cruz”     Ivone Oliveira

Dedicação de Vidas e Bens
“Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado �lho da �lha de Faraó... porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os 

tesouros do Egito, porque contemplava o galardão.” Hb 11:24 e 26

Cântico   “Deus é Deus”

Re�exão: Pr. Claudio José Farias de Souza
Oração Final e despedida


