
domingo, 21 de maio de 2017

MANHÃ
CULTO AÇÃO MISSIONÁRIA

Cântico   “Tua É a Glória”
Apresentação de bebê Pr. Claudio de Souza
Oração

Crianças No Caminho do Senhor
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

Comunicações
JUNTOS PELA IGREJA PERSEGUIDA...

Leitura Uníssona: (Jo 13.34,35)
“Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros.

Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos.”

Participação Musical  Michelli Viégas
Momento de Oração Pela Igreja Perseguida

... PARA QUE OS CRISTÃO PERMANEÇAM FIRMES

Cântico   “Poder Pra Salvar”
Apresentação de convidados
Participação Musical  Michelli Viégas

...E A ALEGRIA NO SENHOR SEJA COMPLETA

Dedicação de Vidas e Bens
Recitativo Bíblico: (Jo 15.11)

“Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.”

Hino 80 HCC  “Bendito Seja Sempre o Cordeiro”     

Testemunho: Au Sam Mun (Missionário da JMM - Ásia)
Oração de Consagração
Participação Musical  Michelli Viégas

NOITE
Cântico   “Deus de Amor”

Famílias consagradas seguem as ordenanças de Jesus!

Participação Musical Família Figueiredo

Famílias consagradas não se apoiam em seu próprio entendimento!

Leitura bíblica uníssona: (Pv 3:5-8)
“Con�e no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor e todos os seus caminhos,

e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos; tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos.”

Cântico   “Eu E Minha Casa” 

Crianças No Caminho do Senhor
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

Momento de Oração
“Torre forte é o nome do Senhor; para ela corre o justo, e está seguro”. (Pv 18:10)

Participação Musical “O Amor Será o Nosso Lar”   Coro Agnus Dei

Famílias consagradas honram ao Senhor em tudo!

Dedicação de Vidas e Bens

Leitura bíblica uníssona: (Pv. 3:9-15)
“Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações; os seus barris transbordarão de vinho.

Meu �lho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao �lho
de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa

do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis; nada do que você possa desejar se compara a ela”.

Cântico   “Juntos”

Famílias consagradas, vivem os milagres de Deus!

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica
Cântico   “Ao Que é Digno”


