
domingo, 19 de novembro de 2017

MANHÃ
Música Instrumental Quinteto de Cordas Love
Cântico   “Ser Conhecido de Deus”

Crianças No Caminho do Senhor
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

Leitura Bíblica: Sl 116.1-2; 5-6; 12
Dirigente: Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe �z a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim; eu o invocarei toda a minha vida. 
Congregação: O Senhor é misericordioso e justo; o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples; quando já estava sem forças, ele me salvou. 
TODOS: Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo?

Cânticos   “Adoração Sem Limites”/“Digno de Glória”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Momento de Oração
“E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” Fp 4:7

Música Instrumental Quinteto de Cordas Love

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

Cântico   “Te Entrego o Meu Coração”  

Mensagem: Pr. Júlio Corrêa

Oração Final e Benção Apostólica
Participação Musical “Give Thanks”    Orquestra da PIBSJM

NOITE
Cântico   “Magní�co”

Leitura Bíblica Uníssona: Sl 145.1-6
“Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre!

Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre!
Grande é o Senhor e digno de ser louvado; sua grandeza não tem limites.

Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos poderosos.
Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. 

Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras.”

Cânticos    “Grande Senhor” / “Cantarei Teu Amor”

Crianças No Caminho do Senhor
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.

Participação Musical “Tua Graça”     Equipe Adoração
Apresentação de Convidados / Comunicações

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

Cântico    “Última Chance”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Oração Final e Despedida
Cântico   “Tua Graça”


