
domingo, 07 de maio de 2017

MANHÃ
Oração
Cântico    “Meu Barquinho”

Leitura Bíblica: Is 41:10
“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.”

Cântico     “Deus do Impossível”

Crianças No Caminho do Senhor
Vede, cautelosamente vai o Barquinho a vagar. E o vento que é o seu motor, não o deixa parar.

Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor.

Participação Musical    Dc. Eli Figueiredo
Apresentação dos Visitantes / Comunicações 

Momento de Oração
"Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas; e, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam!

Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo.” Is 55:1

Cântico    “Nunca Pare de Lutar”

Dedicação de Vidas e Bens
“A nossa alma espera no Senhor; porquanto temos con�ado no seu santo nome.” Sl 33:20,21

Hino 349 CC  “Rica Promessa”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Cântico   “Os Sonhos de Deus”
Oração e Benção

NOITE
Cânticos   “Eu Te Bendirei” / “Amo o Senhor”

Leitura Bíblica Uníssona: Rm 3:23-26
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; sendo justi�cados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,

ao qual Deus propôs como propiciação, pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua justiça por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora 
cometidos;  para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justi�cador daquele que tem fé em Jesus.”

CEIA DO SENHOR
Distribuição dos Elementos     “Digno é o Senhor”

Crianças No Caminho do Senhor
Vede, cautelosamente vai o Barquinho a vagar. E o vento que é o seu motor, não o deixa parar.

Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor.

Participação Musical  Adilson Santos
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“O Senhor nosso, Jesus Cristo, e Deus nosso Pai que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança.” 2Ts 2: 16

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, nunca jamais te abandonarei.” Hb 13: 5

Cântico   “Santidade”
Mensagem: Pr. Marcos de Deus

Despedida
Cântico   “Seu Sangue”


