
domingo, 11 de junho de 2017

MANHÃ

Culto de Gratidão - 25 anos de Ministério Pastoral do Pr Claudio José Farias de Souza

Música Instrumental “De Joelhos” Saxofone
Oração

Leitura Bíblica: Ap 21-6-7; Lm 3.22,23
“Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor 

herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será meu �lho. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotá-
veis. Renovam-se cada manhã; grande é a tua �delidade!

Cântico   “Grande é o Senhor”
Boas-vindas aos convidados

Crianças No Caminho do Senhor
Ouço o clamor do bom pastor, pelo deserto abrasador, meus cordeirinhos a chamar, mui desejoso de os salvar.

Vai buscar! Vai buscar! Meus cordeirinhos vai buscar! Vai buscar! Vai buscar! Para que os possa abençoar.

Histórico - Pr. Claudio de Souza

Oração de gratidão pelos 25 anos de Ministério do Pr. Claudio de Souza

Hino HCC 64 - Glorioso És Tu Senhor

Leitura Bíblica: 2 Tm 2.1; 1 Tm 3.1; 2 Tm 2.15; 1 Tm 6.12, 2 Tm 4.22
Pastor Claudio de Souza: Portanto, você, meu �lho, forti�que-se na graça que há em Cristo Jesus.
Pastores: Esta a�rmação é digna de con�ança: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função.
Pr. Claudio de Souza: Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade.
TODOS: Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa con�ssão na presença de muitas testemunhas.

Música especial  “Cristo, Bom Mestre”/”Cumpre o Teu Querer”/”As Mãos do Oleiro” Coro Agnus Dei

Leitura Bíblica Uníssona: Sl 40.5-8
“Senhor meu Deus! Quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós! Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais 
numerosos! Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos; holocaustos e ofertas pelo pecado, não exigiste. Então eu disse: Aqui estou! No livro está escrito 

a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus; a tua lei está no fundo do meu coração.”

Dedicação de vidas, ofertas e dízimos

Medley Hino 02 e Cântico “Santo, Santo, Santo”/”És Senhor”
Oração de Gratidão

Mensagem: Pr Alexandre Paschoal Aló da Silva

Hino 560 HCC      “Olhando Para Cristo”
Expressando gratidão - Pr. Claudio de Souza
Bênção apostólica - Pr. Claudio de Souza

NOITE
Cântico        “Eu Me Rendo”

Leitura Bíblica: Is 40:11; Sl 23:1; Ez 34:12,11,14-16; 1 Tm 3:1;  2 Tm 2:15; 4:5, 2; Tt 2:15;  2 Tm 2:1
Dirigente: Como pastor ele apascenta o seu rebanho; entre os seus braços recolhe os cordeirinhos, e os leva no seu regaço; as que amamentam, ele as guia mansamente.
Congregação: O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.
Dirigente: Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eis que eu, eu mesmo, 
procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei.
Congregação: O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.
Dirigente: Em bons pastos as apascento. Eu apascentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor.
Congregação: O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.
Dirigente: A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer; a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. O Senhor é o meu pastor; 
nada me faltará.
Congregação: Fiel é esta palavra: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja.  
TODOS: Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.  Sê sóbrio em tudo, 
sofre as a�ições, faze a obra dum evangelista, cumpre bem o teu ministério. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda 
a longanimidade e ensino. Fala estas coisas, exorta, com toda a longanimidade e ensino. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te 
despreze.  TU, pois  (...) forti�ca-te na graça que há em Cristo Jesus.

Cântico   “Mais Que Abundante”       
Participação Musical  Coro Turma da Aventura

Crianças No Caminho do Senhor
Ouço o clamor do bom pastor, pelo deserto abrasador, meus cordeirinhos a chamar, mui desejoso de os salvar.

Vai buscar! Vai buscar! Meus cordeirinhos vai buscar! Vai buscar! Vai buscar! Para que os possa abençoar.
Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos.” Sl 126:6

Hino 460 HCC  “Cristo em Minha Vida”

Dedicação de Vidas e Bens
“Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna.” Jo 4:36

Cântico              “Essência do Louvor”
Momento de Homenagem e Oração pelos pastores

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Palavras Finais e Despedida
Cântico   “Quando Deus Escolhe Alguém”


