domingo, 05 de novembro de 2017

MANHÃ
Cântico

“Grande é o Senhor”
Crianças No Caminho do Senhor
Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém!
Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Amém!

Participação Musical

Leitura Bíblica: 1 Timóteo 6:7-12
Dirigente: Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos daqui levar; tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes.
Congregação: Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os
homens na ruína e na perdição.
Dirigente: Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
Congregação: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão.
TODOS: Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
Cântico
“Conhecerei”
Apresentação dos Visitantes / Avisos e Comunicações

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

Cânticos
Oração Final e despedida

“Desejos do Teu Coração”/“Primeira Essência”

NOITE
Cântico

“Graças Te Damos”
Famílias consagradas seguem as ordenanças de Jesus!

Leitura bíblica uníssona: At 3:25
“Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra.”
Cânticos

“Minha Casa e Eu” / “Falando de Vida”
Crianças No Caminho do Senhor
Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém!
Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Amém!

Apresentação dos Visitantes / Avisos e Comunicações
Participação Musical
Dedicação de Vidas e Bens
“Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus.” Fp 4:19
Cântico

“Deus de Amor”
Mensagem: Pr. Valdo Fonseca

Agradecimento pelo Acampamento de Casais
Oração Final e Benção Apostólica

