
domingo, 23 de julho de 2017

MANHÃ
Cântico   “Grande Senhor”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus é o amigo melhor! Jesus é o amigo melhor! Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor!

Participação Musical Letícia

Leitura Bíblica: Mc 13:5-8, 12, 13, 24-26, 31, 32
Dirigente: Acautelai-vos; ninguém vos engane; muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu; e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar em 
guerras e rumores de guerras não vos perturbeis; forçoso é que assim aconteça; mas ainda não é o �m.
Congregação: Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino; e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Um irmão entregará à 
morte a seu irmão, e um pai a seu �lho; e �lhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome.
Mas aquele que perseverar até o �m, esse será salvo.
Dirigente: O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz; as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados.
TODOS: Então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto, 
porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu nem o Filho, senão o Pai.

Hino 157 HCC  “Quando Deus Fizer Chamada”
Apresentação de Visitantes / Comunicações    

Momento de Oração
“Esse Jesus (...) há de vir assim como para o céu o vistes ir.” At 1:11

Cântico   “Ele é Exaltado”

Dedicação de Vidas e Bens
“E Vi um novo céu e uma nova terra.” Ap 21:1

Hino 580 HCC   “Céu, Lindo Céu”

Mensagem: Pr. André Oliveira
Oração de Gratidão
48 anos de Feliz Consórcio (Maria das Graças Lopes e Luiz de Paula Moreira)
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cântico   “Amor Maior”

Recitativo Bíblico Uníssono: Ap 5:13
“Ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.”

Participação Musical “Ele Virá”     Ministrando com Surdos

Momento Casa do Julgamento    
Palavra Especial – Ministra Marly Tavares
Gratidão a todos os Coordenadores, Diretores de cena e Voluntários da Casa do Julgamento
Música O�cial   “Amor Ardente” 

Oração
Apresentação de Visitantes / Comunicações

JESUS, O MELHOR AMIGO...
...QUE NOS ALEGRA!

Leitura Bíblica: Jo 15:12-16; 1 Jo 4:7
Dirigente: O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Congregação: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se �zerdes o que eu vos mando.
Dirigente: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu 
Pai vos tenho feito conhecer.
Congregação: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a �m de que 
tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda.
TODOS: Amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.

Cântico   “Com Alegria”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus é o amigo melhor! Jesus é o amigo melhor! Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor!

...QUE NOS SUSTENTA!

Dedicação de Vidas e Bens
“Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.” Sl 40:17

Cântico    “Amigo de Deus”

...QUE NOS SALVA!

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Despedida


