
domingo, 16 de julho de 2017

MANHÃ
Cânticos   “Digno de Glória”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus foi criança como eu, Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu porque foi criancinha como eu.

Participação Musical Viviane Vieira

Recitativo Bíblico Uníssono: Sl 95:6; 81:1; 95:1
“Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza.

Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação.”

Cântico   “Vem”
Apresentação de Visitantes / Comunicações    

Momento de Oração
“Con�a no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.

Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.” Pv 3: 5,6

Cântico   “Sacia-me”

Dedicação de Vidas e Bens
“Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção; mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna.

E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos.” Gl 6: 8 e 9

Cântico    “É Tudo Teu, Senhor”

Mensagem: Pr. Márcio Peçanha
Cântico   “Adorar a Deus”
Oração Final e Benção

NOITE
Cântico   “Te Adorar”

Leitura Bíblica: Jo 14:1-6
Dirigente: Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria 
dito. Pois vou preparar-vos lugar. 
Congregação: E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. 
Dirigente: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais; como saber o caminho? 
TODOS: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.

Cânticos             “Único Caminho”/“Não Morrerei”
Apresentação de Visitantes / Comunicações
Participação Musical Coro da Turma da Aventura

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus foi criança como eu, Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu porque foi criancinha como eu.

Dedicação de Vidas e Bens
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão fartamente os teus celeiros...” Pv 3:9,10

Cântico    “Se Eu Me Humilhar”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Despedida


