
domingo, 29 de outubro de 2017

MANHÃ
Hino 348 HCC   “A Minha Fé e o Meu Amor” 

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.

CELEBRANDO OS 500 ANOS DA REFORMA
OS PILARES DA REFORMA:

Sola Gratia, Sola Scriptura, Solus Christus,  Sola Fide, Soli Deo Glori

1. SOLA SCRIPTURA – SOMENTE A BÍBLIA
"Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça." 2Tm 3.16

Hino 212 HCC  “Oh Senhor, Vem Me Dirigir”
Oração 

2. SOLUS CHRISTUS – SOMENTE CRISTO
“E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos." At 4.12

Cântico    “Maior Que Tudo” 
Oração

3. SOLA GRATIA – SOMENTE A GRAÇA
"Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus; não vem das obras, para que ninguém se orgulhe.” Ef 2.8,9

Hino 193 HCC/Cântico “Maravilhosa Graça/Superabundante Graça” 
Oração

4. SOLA FIDE – SOMENTE A FÉ
“Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu e também do grego. Pois a 

justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo viverá pela fé.” Rm 1.16,17

Dedicação de Vidas e Bens
Cântico   “Pela Fé”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

5. SOLI DEO GLORIA
“Ó Deus, rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo o sempre. Uma geração 

contará à outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas.” Sl 
145.1-5

Participação Musical  “Não, Não Há” / “Castelo Forte” (323 CC)  Coral da Reforma

Mensagem: “Da Reforma para Reforma” - Pr. Brian Kibuuka 

Oração e Bênção

NOITE
Cântico    “Amor Ardente” 

BATISMOS

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 Especial “Tomou o Meu Lugar” Ministério com Surdos

Recitativo Bíblico: Is 63: 7
“Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel,

conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade.”

Cântico    “O Senhor é Bom” 
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.” Fp 4:19

Cântico    “Jesus, Filho de Deus” 

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Despedida


