
SÁBADO, 18 de março de 2017

Oração
Cântico   “Agnus Dei”

Leitura Bíblica: Sl 92:1,2; 138:1,3; 118:1; 147:7-9,3,5,20
Dirigente: Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade, e à noite a tua �delidade.
Congregação: Graças te dou, de todo o meu coração. No dia em que eu clamei, atendeste-me; alentaste-me, fortalecendo a minha alma.
Dirigente: Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.
TODOS: Cantai ao Senhor em ação de graças; com a harpa cantai louvores ao nosso deus. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, e 
que faz produzir erva sobre os montes; que dá aos animais o seu alimento. Sara os quebrantados de coração, e cura-lhes as feridas. Grande é o nosso Senhor, 
e de grande poder. Louvai ao Senhor!

Cânticos   “Jesus em Tua Presença” / “Alegrei-me”
Representatividade Denominacional
Participação Musical Sarando a Terra Ferida
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Oferta especial de aniversário
“Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome.” 1 Cr 29:13

Oração
Cântico    “Casa do Pai”
Participação Musical Sarando a Terra Ferida

Mensagem: Ailton Desidério
Participação Musical Sarando a Terra Ferida
Palavras Finais
Oração e Benção Apostólica Parabéns para a PIBSJM

MANHÃ
Oração 
Prelúdio   “Give Thanks”     Orquestra

Leitura Bíblica: Sl 90: 1, 2; Is 64: 4; Gl 2: 20, Sl 92:4; Mt 16:18
Dirigente: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a 
eternidade, tu és Deus.
Congregação: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele 
que nele espera.
Dirigente: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si 
mesmo se entregou por mim.
Congregação: Pois me alegraste, Senhor, pelos teus feitos; Exultarei nas obras das tuas mãos.
TODOS: Sobre esta Pedra edi�carei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela!

Cânticos   “Eu Te Agradeço” / “Para Sempre Te Adorarei”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor. Nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor.

Os meninos, as meninas, são levados a Jesus; Pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.

Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Participação Musical Ministério PIB do Paraíso

Momento de Oração
“O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?” Sl 116:12

Dedicação de Vidas e Bens
“Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; porque ele tem dito: ‘De maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei.’”

Hb 13:5
Cântico   “Estrela da Manhã”
Participação Musical Ministério PIB do Paraíso

Mensagem: Pr. Clademir Faria
Palavras Finais
Oração e Benção Apostólica
Prelúdio   “Shout To The Lord”      Orquestra

NOITE
Oração
Prelúdio    “Redeemer Lives”   Orquestra

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor. Nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor.

Os meninos, as meninas, são levados a Jesus; pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.

Leitura bíblica: Sl 89:1; 147:8; 148:11-13; 1Pe 2:9
Dirigente: As benignidades do Senhor,  cantarei perpetuamente; com a minha boca manifestarei a sua �delidade de geração em geração.
Congregação: Reis da terra, e todos os povos, príncipes, jovens, velhos e crianças.
Dirigente: Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado: a sua glória está sobre a terra e o céu;
Congregação: Todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, clamavam com grande voz: Salvação 
ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro.
TODOS: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para 
a sua maravilhosa luz.

Cântico   “Teu Nome Exaltarei”          
153 HCC   “Já Refulge a Glória Eterna”
Participação Musical Coral Novo Caminho
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe,

e que é galardoador dos que o buscam.” Hb 11:6

Cântico   “Primeira Essência”
Participação Musical Coral Novo Caminho

Mensagem: Pr. João Melo
Participação Musical Coral Novo Caminho
Palavras Finais
Oração e Benção Apostólica
Poslúdio   “Friend Of God”     Orquestra

domingo, 19 de março de 2017


