
domingo, 14 de maio de 2017

MANHÃ
AMOR DE MÃE - Incondicional, tal qual o Amor de Deus por nós!

Hino 569 HCC  “Qual o Adorno Desta Vida?”
Leitura Bíblica: Sl 113:1-9

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.
Congregação: Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus.
Dirigente: Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra?
Congregação: Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
TODOS: Ele faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de �lhos. Louvai ao Senhor.

Cânticos   “Quem Pode Ser Como Deus?” / “Aclame ao Senhor”
Participação Musical Coral Turma da Aventura
Homenagem Especial às Mães

Crianças No Caminho do Senhor
Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique é impossível que ela �que, a tempestade a vai derrubar.

A Rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo Tu tens.

Apresentação de Convidados / Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens

“Eis que os �lhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.” Sl 127:3

Cântico   “Casa de Deus” 
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração e Despedida
Hino

NOITE
Cântico   “Serás Sempre Deus”

Crianças No Caminho do Senhor
Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique é impossível que ela �que, a tempestade a vai derrubar.

A Rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo Tu tens.

Leitura Bíblica: Sl 131:1-3; 30:11,12; Lc 1:46-49
Dirigente: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos; não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim.
Congregação: Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma; qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe, qual criança desmamada está 
a minha alma para comigo.
Dirigente: Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre.
Congregação: Tornaste o meu pranto em regozijo (...) me cingiste de alegria; para que a minha alma te cante louvores, e não se cale. Senhor, Deus meu, eu 
te louvarei para sempre.
TODOS: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador.

Cânticos   “Majestoso Rei” / “Corpo e Família”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.” 1Co 2: 9

Participação Musical “Só Deus Pode Restaurar Esse Amor”     Ministério com Surdos

Dedicação de Vidas e Bens
“Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus.” Fp 4:19

Cântico    “É Tudo Teu, Senhor”
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Despedida


