
domingo, 26 de novembro de 2017

MANHÃ
VOCAÇÃO: VOCÊ EM AÇÃO...

Participação Musical Veronica Araujo
Oração

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 ao céu poderei alcançar. Amém!

... PARA QUE VIDAS SE ENCHAM DE ALEGRIA E LOUVEM AO SENHOR

Leitura Bíblica: Sl 111.1-4,10
Todos: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos.
Dirigente: Grandes são as obras do Senhor; nelas meditam todos os que as apreciam.
Congregação: Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre.
Dirigente: Ele fez proclamar as suas maravilhas; o Senhor é misericordioso e compassivo.
Todos: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre!

Cântico   “Eu Te Agradeço”
Apresentação de Convidados / Comunicações

... PARA QUE TODOS EXPERIMENTEM DO SEU AMOR

Recitativo Bíblico: Rm 5:8
“Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós”.

Momento de Intercessão
Participação Musical Veronica Araujo

... E DISPONIBILIZEM BENS E VIDAS PARA O SEU REINO

Recitativo Bíblico: Jo 4:35; Lc 10:2
“Levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. [...] Na verdade, a seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos; rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. ”

Cântico   “Leva-me Além”
Oração

Mensagem: Pr. Neander Kral de Miranda Pinto (Reitor do Seminário Betel)

Hino 02 HCC e Cântico “Santo, Santo, Santo / És Senhor”
Oração Final e Benção

NOITE
Cântico   “Tempo de Festa”

BATISMOS
Leitura Bíblica: Tt 3: 4-7

Dirigente: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, 
mas segundo sua misericórdia...
Congregação: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, 
nosso Salvador...
TODOS: A �m de que, justi�cados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.

Cânticos   “Tu és o Rei”/ “Poder Pra Salvar”

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 ao céu poderei alcançar. Amém!

Apresentação de Convidados / Comunicações 
Participação Musical Jéssica Santos

Dedicação de Vidas e Bens
“E o povo se alegrou das ofertas voluntárias que estes �zeram, pois de um coração perfeito as haviam oferecido ao Senhor;

e também o rei Davi teve grande alegria.” 1 Cr 29:9

Hino 37 HCC  “Deus Vos Guarde Pelo Seu Poder”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção Apostólica


