
domingo, 03 de setembro de 2017

MANHÃ
Hino 208 HCC  “Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito”

Crianças No Caminho do Senhor
Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do teu amor

Não importa aonde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz.
Nõo dá pra fugir, nem correr do Senhor, por todos os lados me cerca com amor

Seu poder é mais forte, vence todo o mal, Jesus é meu amigo sem igual.

Recitativo Bíblico Uníssono: Sl 51:10
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em, mim um espírito estável”.

Cântico   “Cria em Mim”
Apresentação de Visitantes / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 

coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.” Jo 14:26

Cântico   “No Poder do Teu Amor”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cântico   “Cruz”

Leitura Bíblica Uníssona: Apc 1:5,6
“Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, 

a ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos”.

Participação Musical Sileide Ramos

CEIA DO SENHOR

Distribuição dos Elementos “Depois da Cruz”

Crianças No Caminho do Senhor
Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do teu amor

Não importa aonde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz.
Nõo dá pra fugir, nem correr do Senhor, por todos os lados me cerca com amor

Seu poder é mais forte, vence todo o mal, Jesus é meu amigo sem igual.

Leitura Bíblica Uníssona: Is 61:10
“Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, 

porque me vestiu de vestes de Salvação (...)”

Cântico   “Aquele Que Está Feliz”

Apresentação de Visitantes / Comunicações

Dedicação de Vidas e bens
“Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; porque ele tem dito: 

De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.” Hb 13:5

Cântico   “Vou Seguir”

Mensagem: Pr. Julio Cláudio Corrêa

Oração Final e Benção Apostólica


