
domingo, 27 de agosto de 2017

MANHÃ
Hino 401 HCC  “Logo de Manhã”

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Recitativo Bíblico Uníssono: Sl 138:1
“Graças te dou de todo o meu coração; diante dos deuses a ti canto louvores.”

Cântico   “Graças Dou”
Participação Musical Grupo Vocal
Apresentação de Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles.” Ed 8:22

Cântico   “Tua Voz”

Dedicação de Vidas e Bens
 Sl 33:20,21

Cântico   “Graças Te Damos”

Mensagem: Pr. Eli Laeber

Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cântico   “Onde?”

BATISMOS

Leitura Bíblica: Rm 8:1-6; 2Cr 5:17
Dirigente: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.  Porque a 
lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.  
Congregação: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, 
pelo pecado condenou o pecado na carne; para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.  
Dirigente: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a 
inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 
TODOS: Pelo que, se alguém está em Cristo, Nova Criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.

Cânticos   “Meu Alvo” / “Ele Não Desiste de Você” 
Participação Musical “Não Mais Dor”     Quarteto Masculino

Crianças No Caminho do Senhor
O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar: É Jesus! Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar.

Apresentação de Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“Saciarei a alma cansada, e fartarei toda alma desfalecida.” Jr 31:25

Cântico   “Um Deus Tão Grande”

Dedicação de Vidas e bens
“Recordarei os feitos do Senhor; sim, me lembrarei das tuas maravilhas.” Sl 77:11

Cântico   “Eu Nasci de Novo”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica


