
domingo, 04 de junho de 2017

MANHÃ
Hino 364 HCC  “Mais de Cristo”

Leitura Bíblica Uníssona: Rm 3:23-26; Lm 3:22,23
“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.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã; grande é a tua �delidade.”

Cântico   “Se Renovam”

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!

Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus!” Sl 42:1

Dedicação de Vidas e Bens
“Agora que vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor.” 2Cr 29:31

Hino 364 HCC  “Mais de Cristo”
Participação Musical Sileide Ramos

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Ceia do Senhor
Distribuição dos Elementos     “Alto Preço”

Oração e Despedida

NOITE
Cântico   “Tempo de Crescer”

Leitura Bíblica: Tt 3: 4-7; Rm 6:22
Dirigente: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, 
mas segundo sua misericórdia...
Congregação: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, 
nosso Salvador...
Dirigente: A �m de que, justi�cados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
TODOS: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santi�cação e, por �m, a vida eterna.

Cânticos   “SuperAbundante Graça”/“Casa do Pai”

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!
Participação Musical Coro Jovens no Coração
Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele con�am.” Na 1:7

Dedicação de Vidas e Bens
“Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome.” 1Cr 29:13

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

Despedida


