
domingo, 20 de agosto de 2017

MANHÃ
Cântico   “Carvalhos de Justiça”   

Crianças No Caminho do Senhor
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

Recitativo Bíblico Uníssono: Rm 5:5
“Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração 

pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado”

Cântico   “Espírito, Enche a Minha Vida”
Apresentação dos Visitantes/Comunicações

Momento de Oração
“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo” Sl 23:4

Cântico   “Doce Presença”

Dedicação de Vidas e Bens
“Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís; porque Ele mesmo declarou: 

“Por motivo algum te abandonarei, jamais te desampararei.”’ Hb 13:5

Cântico   “Coração Igual ao Teu” 

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cântico   “Nova Criatura”

Leitura Bíblica: 2Cro. 5:14-17
Dirigente: Pois o amor de cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram;
Congregação: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Dirigente: Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne; e, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já 
não o conhecemos desse modo.
TODOS: Pelo que, se alguém está em Cristo, Nova Criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.

Cânticos   “Tudo é Diferente”/“Ser conhecido de Deus” 
Participação Musical   “Ele Vem” - Grupo Misto 

Crianças No Caminho do Senhor
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

Apresentação de Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei”. Mt 11:28

Participação Musical “Minha Oração” - Rafael Brito

Dedicação de Vidas e Bens
“O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos; 

e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado”. Dt 28:12

Cântico   “Con�a”

Mensagem: Pr. Marcelo Macedo
Apelo: Cheiro das Águas

Considerações �nais / Despedida


