
domingo, 13 de agosto de 2017

MANHÃ
Cântico   “Descansarei”   

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.

Quando certa vez foi passear, no caminho ele se perdeu. Seus Pais o procuraram sem poder achar, porque foi criança como eu.

Leitura bíblica (Sl 44:1,3,4,6; 148:1-3,8,9,13; 1Jo 1:9; Is 43:25) com Hino 25 HCC “Tu és Fiel, Senhor”
Congregação: Ó Deus nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade.  
Pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que os salvou, mas a tua destra e o teu braça, e a luz do teu rosto porquanto te 
agradaste deles.
Dirigente: Tu és meu Rei, ó Deus.  Pois não con�o no meu arco, nem a minha espada me pode salvar.

1ª Estrofe e Refrão

Homens: Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas!  Louvai-o, todos os seus anjos!
Mulheres: Louvai-o, sol e lua;  louvai-o, todas as estrelas luzentes!
Homens: Fogo e saraiva, neve e vapor;
Congregação: Montes e todos os outeiros; árvores frutíferas e todos os cedros.
Dirigente: Louvem ele o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso.

2ª Estrofe e Refrão

Congregação: Se confessarmos os nossos  pecados, ele é �el e justo para nos perdoar os pecados e nos puri�car de toda a injustiça.
Dirigente: Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.

3ª Estrofe e Refrão

Momento de Oração
“Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos...

Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus.” Pv 2:1,5

Apresentação dos Visitantes/Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos.” (Sl 18:20)

Cântico   “Verdadeiro Adorador” 

Mensagem: Pr. Moacyr Müller Lago Neto

Participação Musical Coro da Turma da Aventura  
Homenagem ao Dia dos Pais
Oração Final e Despedida

NOITE
Cântico   “Exaltai”
Participação Musical “O Novo de Deus”     Jéssica Santos

Leitura bíblica uníssona: (Pv 3:9-15)
“Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações; os seus barris transbordarão de vinho.

Meu �lho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai
faz ao �lho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa

do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis; nada do que você possa desejar se compara a ela”.

Cântico   “Ao Que é Digno”

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.

Quando certa vez foi passear, no caminho ele se perdeu. Seus Pais o procuraram sem poder achar, porque foi criança como eu.

Momento de Oração
“Torre forte é o nome do Senhor; para ela corre o justo, e está seguro.” (Pv 18:10)

Cântico   “Família”

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

Cântico   “Juntos”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica


