
domingo, 18 de junho de 2017

MANHÃ
Hino 400 HCC  “Quão Preciosas São as Horas”

Crianças No Caminho do Senhor
Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém!
Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar,  aos céus poderei alcançar. Amém!

Participação Musical  “Chora Que a Vitória Vem”      Thamíres Melo

Recitativo Bíblico: Sl 62:5; 1Pe 5:6; 1Cr 29:12
“A minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Humilhai-vos (...) debaixo da potente mão de Deus,

para que a seu tempo vos exalte. Na tua mão há força e poder;  na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo.”

Cântico   “Vou Me Encher”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos.” Is 58:11

Cântico   “Leva-me Além”
Dedicação de Vidas e Bens

“Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra; tu �zeste o céu e a terra.” Is 37:16

Cântico   “Te Adorar é o Meu Prazer”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Oração Final e Despedida

NOITE
Cânticos   “Vou Te Alegrar”/“Te Adorar”

Crianças No Caminho do Senhor
Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém!
Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar,  aos céus poderei alcançar. Amém!

Participação Musical  “Con�ar”      Eduardo Souza
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma a�ita, então, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continua-

mente, fartará a tua alma até em lugares áridos e forti�cará os teus ossos; serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam.”
Is 58: 10,11

Cântico    “Rocha Fiel”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Cântico   “Um Deus Tão Grande”
Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica


