
domingo, 30 de abril de 2017

MANHÃ
Cântico    “Espírito Santo” 

Crianças No Caminho do Senhor
Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia!

Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Recitativo Bíblico: Sl 34:2,3
“No Senhor se gloria a minha alma; ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome.”

Cântico     “Exaltai”
Apresentação de Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.

Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus?” 1 Jo 5:4,5

Cântico    “Doce Presença”

Dedicação de Vidas e Bens
“Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? Pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas; 

buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.” Mt 6:31-33 

Cântico    “No Poder do Teu Amor” 

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Hino 344 HCC   “Firme nas Promessas”
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cântico    “Com alegria”

BATISMOS

Participação Musical 
Crianças No Caminho do Senhor

Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia!
Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Leitura Bíblica: Rm 8:35-37
Dirigente: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Congregação: Como está escrito: "Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro".
TODOS: Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.

Cânticos    “Tudo Posso” /“É Assim Que Nós Vencemos”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.” Jo 11:25

Dedicação de Vidas e Bens
“Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado �lho da �lha de Faraó... porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os 

tesouros do Egito, porque contemplava o galardão.” Hb 11:24 e 26

Cântico   “Deserto”
Re�exão: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e despedida


