
domingo, 23 de abril de 2017

MANHÃ
Hino 366 CC   “Firmeza”
Oração

Leitura Bíblica: Js 1:8
“Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra �elmente tudo o que nele está escrito.

Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.”

Cântico     “Alegrei-me”
Crianças No Caminho do Senhor

Leia a Bíblia e faça oração! (3x) Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer! Se quiser crescer! Se quiser crescer! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer!
Quem não ora e a Bíblia não lê. (3x) Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Diminuirá! Diminuirá! Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá.

Apresentação dos visitantes / Comunicações
Poesia    “Salmo 91”     Cilenir Viana 
Oração de Intercessão
Palavra sobre o Torneio Bíblico

Dedicação de Vidas e Bens
“’Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova’, diz o Senhor dos Exércitos,

‘e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas 
colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto’, diz o Senhor dos Exércitos. ‘Então todas as nações os chamarão felizes,

porque a terra de vocês será maravilhosa’, diz o Senhor dos Exércitos.” Ml 3:10-12

Cântico    “Salmo 19”
Mensagem: Pr. Thiago Titillo

Cântico    “Conhecerei”
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NOITE
Cântico     “Tua Voz” 

Crianças No Caminho do Senhor
Leia a Bíblia e faça oração! (3x) Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer! Se quiser crescer! Se quiser crescer! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer!

Quem não ora e a Bíblia não lê. (3x) Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Diminuirá! Diminuirá! Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá.

Participação Musical 
Leitura Bíblica: Sl 113:1-4

Dirigente: Louvai ao Senhor.  Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
Congregação: Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre.
Dirigente: Desde o nascimento do sol até o seu ocaso, há de ser louvado o nome do Senhor.
TODOS: Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus.

Cânticos    “Hosana”/ “Hosana”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Cheguemo-nos, pois, con�adamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia.” Hb 4:16

Dedicação de Vidas e Bens
“Mas quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como �zemos?

Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos.” 1Cr 29:14

Cântico     “Sobre as Águas”
Mensagem: Pr. André Oliveira

Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica


