
domingo, 02 de julho de 2017

MANHÃ
Cântico   “Ao Erguermos as Mãos”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo eu quero parecer.

Jesus eu não mereço mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro.

Participação Musical “Permita-me”     Raphael Brito

Recitativo Bíblico: Sl 25:8-10
“Bom e justo é o Senhor; por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho.

Todos os caminhos do Senhor são amor e �delidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança.”

Cântico   “Se Renovam”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo! Deus é a nossa salvação.” Sl 68:19

Dedicação de Vidas e Bens
“Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões sofrem necessidade e passam fome,

porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará.” Sl 34: 9,10

Cântico   “Ser Conhecido de Deus”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Cântico   “Caminho de Milagres”
Oração Final e Despedida

NOITE
Cântico   “Diante da Cruz”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Momento Casa do Julgamento   -   “Amor Ardente”     Música O�cial
Palavra Especial - Ministra Marly Tavares
Convocação de todos os Diretores de cena e Voluntários da Casa do Julgamento

CEIA DO SENHOR
Distribuição dos Elementos       Hino 123 CC “Bendito Cordeiro”

Dedicação de Vidas e Bens
 “Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá eternamente; e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.” Jo 6.51

Hino 312 HCC   “Seu Maravilhoso Olhar”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo eu quero parecer.

Jesus eu não mereço mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro.

Participação Musical “Cenas”     Vagner Araujo

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Momento Ministério da Juventude
Palavra especial sobre o acampamento dos Adolescentes - Pr. André Oliveira
Oração com todas as equipes

Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica


