
domingo, 30 de julho de 2017

MANHÃ
Cântico   “Quando Deus Criou o Mundo” 

Entrada das Crianças
Música   “Quando Eu Venho Andando Para a EBF”

Entrada da Turma da Aventura
Música   “Turma da Aventura”

Entrada da Bíblia e o Coração
Cântico   “Bíblia” 

Leitura Bíblica: Lc 18:15-17
Dirigente: Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse; mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse:
CRIANÇAS: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais;
TODOS: Porque de tais é o reino de Deus.  
Dirigente: Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele.

Cântico   “A Cristo Dai Louvor” 
Apresentação de Convidados / Comunicações

Apresentação do MÁGICO “FINI”

Dedicação de Bens e Vidas 
“Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz.” Js 24:24

Cântico   “Oferta da Viuvinha”

Re�exão: Pr. Claudio José Farias de Souza

Palavras Finais - Ministra Bárbara Araujo 
Cântico   “O Sabão” 
Oração Final e Benção

NOITE
Cântico   “Jesus em Tua Presença”

BATISMOS

Leitura bíblica: Rm 1:4b-6, 16,17
TODOS: Jesus Cristo, nosso Senhor.  Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para 
a obediência que vem pela fé.
Dirigente: E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo.
Congregação: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego.
TODOS: Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao �m é pela fé, como está escrito: “O justo viverá pela fé”.

Cânticos   “Magni�car” / “Santo, Santo, Santo” / “Eu Me Alegro em Ti”

Crianças No Caminho do Senhor
Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do teu amor.

Não importa aonde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz.
Nõo dá pra fugir, nem correr do Senhor, por todos os lados me cerca com amor.

Seu poder é mais forte, vence todo o mal, Jesus é meu amigo sem igual.

Apresentação de convidados / Comunicações

Dedicação de Bens e Vidas
 “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.” Hb 12:1

Hino 447 HCC  “Mas Eu Sei em Quem Tenho Crido”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Cântico   “Senhor Te Quero”
Oração Final e Benção Apostólica


