
domingo, 01 de outubro de 2017

MANHÃ
Cântico   “Maior Que Tudo”

Crianças No Caminho do Senhor
Vem pra Turma da Aventura (3X)

Vem conhecer Jesus

Recitativo Bíblico: Ap 5:12
“Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor”

Cântico   “Comunhão”

Apresentação de Convidados / Comunicações
Momento de Oração

“Sede pois imitadores de Deus, como �lhos amados; e andai em amor, como Cristo também vos amou,
 e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.” Ef 5:1,2

Participação Musical “Deus do Secreto” - Luci Fernandes

Dedicação de Vidas e Bens
“Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, 

torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para glória de Deus.”  2Co 4:15

Cântico   “Entrega”
Mensagem: Pr. Julio Cláudio Corrêa

CEIA DO SENHOR
Distribuição dos Elementos    “Quebrantado”

Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cântico   “Graça”

Leitura Bíblica: 1Co 3:6,7; Sl. 67:1-7
Dirigente: Eu plantei; Apolo regou; mas Deus deu o crescimento. De modo que, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá 
o crescimento.
Congregação: Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho, e entre todas 
as nações a sua salvação.
Dirigente: Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com eqüidade, e guias as 
nações sobre a terra.
Congregação: Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos. A terra tem produzido o seu fruto; e Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado.
TODOS: Deus nos tem abençoado; temam-no todas as extremidades da terra!

Cânticos   “Digno é o Cordeiro”/ “Somente a Um Deus Assim”

Crianças No Caminho do Senhor
Vem pra Turma da Aventura (3X)

Vem conhecer Jesus
Apresentação de Convidados / Avisos e Comunicações

Momento de Oração
“Com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito.” Ef 6:18

 Participação Musical  “Um de Nós” - Coro Agnus Dei 

Dedicação de Vidas e Bens
“Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus... O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, 

para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos.”  Dt 28: 2,12

Cântico   “Descansarei”

Mensagem: Pr. David Mendonça Cardoso de Araujo
Palavras Finais e Despedida


