
domingo, 16 de abril de 2017

MANHÃ
Hino 132 HCC   “Rude Cruz”

Crianças No Caminho do Senhor
Páscoa, Vida, Amor maior, prova de amor sem �m.

Páscoa, Vida, Amor maior. Tanto amor Deus mostrou por mim.

Leitura Bíblica: Lc 23:33-38, 44-47
Dirigente: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o cruci�caram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, Jesus, porém, dizia:
Congregação: Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem.
Dirigente: E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo:
TODOS: Aos outros salvou; salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus.
Dirigente: Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo:
TODOS: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
Dirigente: Por cima dele estava esta inscrição: ESTE É O REI DOS JUDEUS. Era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurece-
ra; e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse:
TODOS: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Dirigente: E havendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizento:
TODOS: Na verdade, este homem era justo.

Hino 312 HCC   “Seu Maravilhoso Olhar”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido.” Jó 42:2

Cântico    “Um Deus Tão Grande”
Dedicação de Vidas e Bens

“Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis.” Sl 10:17

Cântico    “Deus do Impossível”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Oração Final e Bênção Apostólica

NOITE
Palavras Iniciais e Boas Vindas

Leitura Bíblica: Jo 1:14; 2 Co 8:9; Ap 1:5,6
Dirigente: O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai... Nós, pois conhece-
mos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos.
Congregação: Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja a glória e 
domínio pelos séculos dos séculos. 
TODOS: Aleluia! Porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos glória.

Apresentação dos Visitantes

Dedicação de Vidas e Bens
“Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus.” Dt 28:2

Cântico    “Jesus Em Tua Presença”

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

Palavras Finais e Agradecimentos


