
domingo, 12 de novembro de 2017

MANHÃ
Cântico   “Te Adorar é o Meu Prazer”

Crianças No Caminho do Senhor
Chegou a hora de aprender, a Turma da Aventura quer contar pra você. Com alegria e animação, Jesus é o motivo da nossa canção.

Vem conhecer a Juju, vem conhecer a Lili. Também o Pedro e o João e a Nina estão aqui.
Quem tem Jesus é feliz de um jeito sensacional. Criança pode chegar, aqui é muito Legal!

Vem pra Turma da Aventura (3x) Vem conhecer Jesus!

Leitura bíblica: 1Tm 3:8-13
Dirigente: Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância; guardando o 
mistério da fé numa consciência pura.
Congregação: E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.
Dirigente: Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e �éis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem 
bem a seus �lhos e suas próprias casas.
TODOS: Porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita con�ança na fé que há em Cristo Jesus.

Hino 491 HCC  “No Serviço do Meu Rei” 

Momento de Oração
“Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glori�quem a vosso Pai que está nos céus.” Mt 5:16

Participação Musical Raquel Lemos
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Dedicação de Bens e Vidas 
“Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz.” Js 24:24

Cântico    “Salmo 19”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Apresentação dos Novos Diáconos
Homenagem ao Dia do Diácono Batista

Cântico   “O Meu Querer”
Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Cânticos   “O Rei da Glória”

Leitura Bíblica: Cl 3: 1-3; Fl 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    “Tu és Santo”/“Pra Ressuscitar Meus Sonhos”

Crianças No Caminho do Senhor
Chegou a hora de aprender, a Turma da Aventura quer contar pra você. Com alegria e animação, Jesus é o motivo da nossa canção.

Vem conhecer a Juju, vem conhecer a Lili. Também o Pedro e o João e a Nina estão aqui.
Quem tem Jesus é feliz de um jeito sensacional. Criança pode chegar, aqui é muito Legal!

Vem pra Turma da Aventura (3x) Vem conhecer Jesus!

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   “Com Muito Louvor”
Oração

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e despedida


