
domingo, 10 de setembro de 2017

MANHÃ

Cântico   “Meu Universo”
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: Ez 34:26; Sl. 66:16
“Farei descer a chuva a seu tempo; chuvas de bênçãos serão. 

Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por mim”

Hino 337 HCC  “Chuvas de Bençãos”
Participação Musical Ely Figueiredo
Apresentação de Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“Tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis” Mt 21:22

Cântico   “Vem, Derrama a Paz”

Dedicação de Vidas e Bens
“Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração.” Sl 37:4

Cântico   “Desejos do Teu Coração”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica

NOITE

Recitativo Bíblico: Rm 8:37
“Em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou.”

Cântico   “Nosso Deus é Poderoso”

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 Especial com a Juventude – Pr. André Oliveira
Música O�cial do Acampamento

Dedicação de Vidas e bens
“Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, 
e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?” 1 João 3:17

Cântico   “Serás Sempre Deus”
Oração

Cia de Artes Jeová Nissi apresenta:
Peça: “O Reino de Aspan” 

Oração Final e Benção Apostólica


