
domingo, 12 de março de 2017

MANHÃ
 “LEVE ESPERANÇA, ATÉ QUE ELE VENHA”

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que eu 
vos tenho mandado; e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.” Mt 28:19,20

Oração
Cântico    “Porque Ele Vive”

Crianças No Caminho do Senhor
Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão.
Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém!

Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará.
Mas quando Jesus o meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Amém!

Participação Musical   Veronica Araujo
CELEBRANDO A VIDA ATÉ QUE ELE VENHA

Leitura Bíblica Uníssona: Sl 100
“Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra! Prestem culto ao Senhor com alegria; entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que ele é o 
nosso Deus. Ele nos fez e somos dele: somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios, com louvor; 

deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua �delidade permanece por todas as gerações.” 
Cântico     “Senhor, Tu És Bom”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Participação Musical   Veronica Araujo
Momento de oração pela obra de evangelização mundial

DEDICANDO NOSSOS BENS ATÉ QUE ELE VENHA
Vídeo

“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 

Hino 580 CC  “Céu, Lindo Céu”
TESTEMUNHANDO DO SEU AMOR ATÉ QUE ELE VENHA

Hino O�cial – “Até Que Ele Venha”
Testemunho Missionário: Miss. Elis Vieira – Cabo Verde

Oração de Consagração de Vida 
Participação Musical  Veronica Araujo
Benção Apostólica

NOITE
Oração
Participação Musical   Eduardo Souza

Crianças No Caminho do Senhor
Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão.
Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém!

Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará.
Mas quando Jesus o meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Amém!

Apresentação de Convidados / Comunicações

Recitativo Bíblico: Hb 10:22; Ef 3:17,19
“Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; 

Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus”.
Cântico:    “Louve ao Rei” / “Detalhes”
Oração

Dedicação de Vidas e Bens
“Agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai; e nós somos o barro, e tu o nosso oleiro;

e todos nós obra das sua mãos.” Is 64:8
Cântico    “É Tudo Teu, Senhor”

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


