
domingo, 24 de setembro de 2017

MANHÃ
Hino 212 HCC  “Ele é Meu e Teu Senhor”

Crianças No Caminho do Senhor
Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto; Nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. 

Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo, é maior que o mundo.
Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador.

Recitativo Bíblico Uníssono: Jr 10:6
“Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em poder”

Hino 52 HCC  “Grandioso És Tu”
Momento de Oração

“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te esforço, e te ajudo, 
e te sustento com a destra da minha justiça. Is. 41:10

Cântico   “Segurança”
Apresentação de Convidados / Comunicações
Participação Musical Coro Jovens do Coração

Dedicação de Vidas e Bens
“Porque onde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro”. Mt 6.21

Cântico   “Maior é Jesus”

Mensagem: Pr. Marcos Aurélio de Deus
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cântico   “Teu Amor Não Falha”

Leitura Bíblica: ICr 16:8-12; Sl 126:3
Dirigente: Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Cantem para Ele, louvem-no; contem todos os seus 
atos maravilhosos.
Congregação: Gloriem-se no seu santo nome; alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor e para a sua força; busquem sempre a sua face. Lembrem-se 
das maravilhas que Ele fez.
TODOS: Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres!

Cânticos   “Rei Meu” / “Tua é a Glória”

Apresentação de Convidados / Avisos e Comunicações

Crianças No Caminho do Senhor
Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto; Nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. 

Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo, é maior que o mundo.
Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador.

Momento de Oração
“E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos”. Mt 28:20

Cântico   “Nunca Mais Serei o Mesmo”

 Participação Musical  

Dedicação de Vidas e Bens
“Bendito seja o Senhor Deus (...) o único que faz maravilhas”. Sl 72:18

Cântico   “Águas Puri�cadoras”

Mensagem: Pr. Eli da Silva Laeber
Palavras Finais e Despedida


