
domingo, 09 de julho de 2017

MANHÃ
Cântico   “Porque Ele Vive”

Crianças No Caminho do Senhor
Seu perdão vai além dos céus, nem um monte é tão alto; nem um vale tão profundo como o amor do nosso Deus.

Grande, tão grande; alto, tão alto; fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro, do coração de quem se entrega ao Salvador.

Participação Musical Raquel Lemos

Recitativo Bíblico Uníssono: Sl 25:8-10; 23:4
“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque estou certo de que,

nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor” Rm 8:38,39

Cântico   “Eu Te Amo”
Apresentação de Convidados / Comunicações

Recitativo Bíblico: Sl 116:3,4
“Os laços da morte me cercaram (...) sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor.”

Dedicação de Vidas e Bens
“Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas.” Sl 119:14

Cântico   “Te Louvarei”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Apelo: “Eu Louvarei”

Oração Final e Despedida

NOITE
CULTO DE ENCERRAMENTO  -  40 DIAS COM PROPÓSITOS

Cântico   “Grandioso é o Senhor” 

Leitura Bíblica: 1 Jo 4:7-16 e 19
Dirigente:  Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama 
não conhece a Deus; porque Deus é amor.
Congregação: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos.
Dirigente: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos 
pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.
Congregação: Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos 
nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito.
Dirigente: E vimos, e testi�camos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e 
ele em Deus.
Congregação: E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está em amor está em Deus, e Deus nele.
TODOS: Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro.

Cânticos   “Eu te agradeço” / “Depois da Cruz”

Momento de Oração
“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças.”

Fp 4:6

Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, 

temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos puri�ca de todo o pecado.” 1 Jo 1:6,7

Cântico e Hino 25 HCC  “Deus é Fiel” / “Tu És Fiel, Senhor”

Crianças No Caminho do Senhor
Seu perdão vai além dos céus, nem um monte é tão alto; nem um vale tão profundo como o amor do nosso Deus.

Grande, tão grande; alto, tão alto; fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro, do coração de quem se entrega ao Salvador.

Participação Musical  “Esperança”     Dueto: Maria e Sarah

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Despedida


