
domingo, 02 de abril de 2017

MANHÃ
Cântico   “Alto Preço” 

Crianças No Caminho do Senhor
Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. 

Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador.

Recitativo Bíblico Uníssono: Mc 8:34; Gl 2:20
“Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Fui cruci�cado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive,

mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no �lho de Deus, que me amou e se entregou por mim.”

Cântico   “Maior Que Tudo”
Momento de Oração

“Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós.” 1 Jo 3:16

Apresentação de Convidados / Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens

“A nossa alma espera no Senhor; (...) porquanto temos con�ado no seu santo nome.” Sl 33:20,21

Cântico   “Milagres”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Ceia do Senhor
Distribuição dos Elementos     “Nada Além do Sangue”

Hino 417 HCC  “Que Segurança, Sou de Jesus”
Palavras Finais e Despedida

NOITE
Cântico   “Eu Me Rendo”

Crianças No Caminho do Senhor
Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. 

Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador.

Leitura Bíblica Uníssona: Fp 4:6
“Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes  em tudo sejam  os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças.“ 

Cânticos    “Graças, Senhor” /“Deus de Promessas”
Apresentação de Convidados / Comunicações 
Participação Musical “Lanço Sobre Ti”     Laís de Deus

Recitativo Bíblico Uníssono: 1Co 8:6
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.”

Cântico   “Con�arei”
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Despedida


