
domingo, 25 de junho de 2017

MANHÃ
Hino 182 HCC  “Dia a Dia”

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Participação Musical “Em Fervente Oração”     Ana Penina

Recitativo Bíblico: Js 1:9
“Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te atemorizes, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares.”

Cântico   “Serei Contigo”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Momento de Oração
“Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor.” Is 40:29

Cântico   “Se Eu Me Humilhar”

Dedicação de Vidas e Bens
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” 1Co 8:6

Cântico   “Maior Tesouro”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Despedida

NOITE
Cânticos   “Geração Que Dança”/“Como Ele Nos Ama”

BATISMOS

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Participação Musical Thamíres
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente 

com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus; para mostrar, nos séculos 
vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.” Ef 2:4-7

Cântico    “Mais Que Uma Voz”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Apelo: “Deus do impossível”

Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica


