
domingo, 09 de abril de 2017

MANHÃ
Hino 202 HCC  “Ele é Meu e Teu Senhor”

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.

Leitura Bíblica Uníssona: Sl 145.1-6
Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre! Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre!

Grande é o Senhor e digno de ser louvado; sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos;
eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes.

Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras.

Cântico   “Rei Meu”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.” Is 41:10

Dedicação de Vidas e Bens
 “Tudo o que �zerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.” Cl 3.23

Cântico   “Mais de Ti”
Mensagem: Pr. José Bernardo

Cântico    “Por Ti Darei a Minha Vida”

NOITE
Oração

Leitura Bíblica: Fp 2:5-11
Dirigente: Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus 
coisa a que se devia aferrar,
Congregação: Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens;
Dirigente: E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Congregação: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho 
dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra,
TODOS: E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.

Cântico   “Amor Maior”
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.
Nõo 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 dos Visitantes / Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens

“Dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.” Ef 5:20

Cântico   “Diante da Cruz”

Auto de Páscoa - “FOI POR AMOR”
Cruz

Aos Teus Pés
Hosana

Cinco Pães e Dois Peixinhos
Cada Um de Nós

Maior Amor Não Há
Vamos, Sim, Cruci�car

Tomou o Meu Lugar
Ao Contemplar a Rude Cruz

Lá na Cruz
Pra Sempre

Ele Virá

Re�exão: Pr. Claudio José Farias de Souza

Jesus, Filho de Deus
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