
domingo, 05 de março de 2017

MANHÃ
Cântico    “Nada além do Sangue” 

Crianças No Caminho do Senhor
Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do teu amor

Não importa aonde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz.
Não dá pra fugir, nem correr do Senhor, por todos os lados me cerca com amor.

Seu poder é mais forte, vence todo o mal, Jesus é meu amigo sem igual.

Momento Especial: Homenagem às esposas de Pastor

Leitura Bíblica: Hb 10:25, At 2:46-47; Sl 27:4
Dirigente: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem 
que se aproxima o Dia.
Congregação: Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de 
coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos
TODOS: Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua 
orientação no seu templo. 

Cântico     “Tu És Santo” / “Teus Olhos”

Momento de Oração
“Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado;

e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações,
por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.” Rm 5:3-5

Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens

“Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus �el, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam
e guardam os seus mandamentos.” Dt 7:9

Cântico     “Não Morrerei” 

Re�exão: Consagração do Celebrando a Recuperação 2017 - Irmão Roberto S. Silva – Líder CR PIBSJM.

Cântico    Equipe CR     “Ele Não Desiste de Você” 
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cântico    “Rendido Estou” 

Recitativo Bíblico: Jo 6:51
“Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá eternamente; e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.”

Cânticos    “Vou Seguir” / “Jesus, Filho de Deus”

CEIA DO SENHOR
Distribuição dos Elementos     “Ao Olhar Pra Cruz”

Crianças No Caminho do Senhor
Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do teu amor

Não importa aonde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz.
Não dá pra fugir, nem correr do Senhor, por todos os lados me cerca com amor.

Seu poder é mais forte, vence todo o mal, Jesus é meu amigo sem igual.

Apresentação de Convidados / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“Porque onde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro.” Mt 6.21

Hino 312 HCC   “Seu Maravilhoso Olhar”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica


