domingo, 17 de setembro de 2017

MANHÃ
Culto Ação Missionária
“JESUS – TRANSFORMAÇÃO E VIDA PARA O SERTÃO”
“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.” Tt 2.11
Cântico
Oração
Apresentação de Bebês

“Brasileiros”
Crianças No Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor;
Nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor.
Os meninos, as meninas, são levados a Jesus; Pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.

Recitativo Bíblico: Ef 3:20; Fp 4:6,7; Rm 8:26,27; Pe 3:12a
TODOS: Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
Dirigente: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de
Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Congregação: Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
TODOS: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração.
Cântico
“Eu Te Louvarei”
Apresentação dos Visitantes
“Dança na Roça”
Comunicações

Recitativo Bíblico: Mt 7:7,8
“Peçam, e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe;
o que busca encontra; e àquele que bate, a porta será aberta”.

Oração pela obra missionária no Brasil - SERTÃO
Participação especial
“Entre o Antes e o Depois” - Hino da campanha 2017
Dedicação de Vidas e Bens
“Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações;
os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho.” Pv 3:9-10
Música
“Lamparina da Nação”
Vídeo promocional: Seja um Radical Sertanejo!
Testemunho Missionário – Pr. Ralison Enbrigo – Bom Jesus da Lapa/BA
Oração de Consagração de Vida
Hino 491 HCC

“No Serviço do Meu Rei”
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NOITE
Cântico

“Raridade”
Leitura Bíblica Uníssona: Cl 1:15
“Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, e, de fato, o próprio Cristo é o Criador que
fez tudo no céu, na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos; o mundo espiritual com seus reis e reinos, seus governantes
e suas autoridades; todos foram feitos por Cristo para seu próprio proveito e glória.”

Cântico
Cântico
Participação Musical

“Eu Vejo a Glória”
“Quem Pode Ser Como Deus?”
“Quem És Pra Mim/Para Que Entre o Rei” - Dueto: Amanda e Rozandra
Crianças No Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor;
Nos braços tomou e abençoou as criancinhas com amor.
Os meninos, as meninas, são levados a Jesus; Pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.

Apresentação de Visitantes / Comunicações
Momento de Oração
“E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” Fp 4:7
Dedicação de Vidas e Bens
“Porque onde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro”. Mt 6.21
Cântico

“Santidade”
Mensagem: Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica

