
domingo, 08 de outubro de 2017

MANHÃ
Cântico    “Consagração”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus foi criança como eu, Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu porque foi criancinha como eu.

Quando certa vez foi passear, no caminho ele se perdeu. Seus Pais o procuraram sem poder achar, porque foi criança como eu.

Participação Musical Jéssica Santos
Apresentação de Convidados / Avisos e Comunicações

Recitativo Bíblico: 1 Timóteo 6:7
“Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos daqui levar; tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes.”

Hino 447 HCC  “Mas Eu Sei em Quem Tenho Crido”

Momento de Oração
“Con�a no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos,

e ele endireitará as tuas veredas.” Pv 3: 5,6

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Dedicação de Vidas e Bens
“Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção; mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna.

E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos.” Gl 6: 8 e 9

Hino 438 HCC  “Quero Ser Um Vaso de Benção”
Oração Final e despedida
Cântico    “Digno de Glória”

NOITE
Cânticos   “Pra Sempre Reinará”

Leitura Bíblica: Colossenses 3: 1 – 3; Filipenses 4: 8.
Dirigente: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 
Congregação: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra; porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus... 
TODOS: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa 
fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.

Cânticos    “Vou Te Alegrar” / “Te Adorar”

Crianças No Caminho do Senhor
Jesus foi criança como eu, Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu porque foi criancinha como eu.

Quando certa vez foi passear, no caminho ele se perdeu. Seus Pais o procuraram sem poder achar, porque foi criança como eu.

Participação Musical Eduardo Souza

Dedicação de Vidas e Bens
“Porque o Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor dá graça e glória; nenhum bem sonega aos que andam retamente.” Sl 84:11

Cântico   “Essência do Louvor”
Oração

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e despedida


