
domingo, 06 de agosto de 2017

MANHÃ
Medley de Hinos   “Cantor Cristão”

Crianças No Caminho do Senhor
Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia!

Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar.
Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Leitura Bíblica Uníssona: Jo 6:50,51
“Respondeu-lhes Jesus: Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça.

Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá eternamente; e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.”

Cântico   “Rio de Vida” 
Apresentação de Convidados / Comunicações

Dedicação de Bens e Vidas 
“E isto a�rmo: aquele que semeia pouco pouco também ceifará; e o que semeia com fartura com abundância também ceifará. 

Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade; 
porque Deus ama a quem dá com alegria.” 2Co 9:6,7

Cântico   “Agnus Dei”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

CEIA DO SENHOR

Distribuição dos Elementos  “Casa do Pai”
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cântico   “Atos 2”

Leitura Bíblica: Sl 25:7-14
Dirigente: Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude; conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom.
Congregação: Bom e justo é o Senhor; por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho.
Dirigente: Todos os caminhos do Senhor são amor e �delidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa 
o meu pecado, que é tão grande!
Congregação: Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir.
Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra.
TODOS: O Senhor con�a os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança.

Cânticos   “Adoração Sem Limites” / “Mil Graus”

Crianças No Caminho do Senhor
Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia!

Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar.
Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Participação Musical “Creio Que Tu És a Cura” - Thamíres Melo
Apresentação de Visitantes / Comunicações

Dedicação de Bens e Vidas
 ““Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha con�ança desde a minha mocidade.” Sl 71:5

Cântico   “Maranata”

Mensagem: Pr. André Oliveira

Cântico   “Galileu”
Oração Final e Despedida


