
domingo, 03 de dezembro de 2017

MANHÃ
Hino 422 HCC   “Como Agradecer?”

Crianças No Caminho do Senhor
Vede, cautelosamente vai o Barquinho a vagar. E o vento que é o seu motor, não o deixa parar.

Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor.

Leitura Bíblica Uníssona: Jo 11:25, 26
“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.  E todo aquele que vive, e crê em mim, jamais morrerá.”

Cântico   “Digno é o Senhor” 
Apresentação dos Visitantes / Comunicações 

Dedicação de Vidas e Bens
“Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça.” 

2Co 9:10

Cântico    “Igreja”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

CEIA DO SENHOR
Distribuição dos Elementos      “Pão da Vida”

Palavras Finais / Oração Final e Benção Apostólica
Cântico   “Seu Sangue”

NOITE
Cântico   “Venha o Teu Reino”

Leitura Bíblica: 1Pe 1:3-9
Dirigente: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a 
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcescível, reservada nos céus para vós outros que sois guarda-
dos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 
Congregação: Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez con�rmado 
o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo; 
TODOS: A quem, não havendo visto, amais; no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o �m da vossa fé: 
a salvação da vossa alma.

Cânticos   “Fonte de Alegria”/“Con�a”

Crianças No Caminho do Senhor
Vede, cautelosamente vai o Barquinho a vagar. E o vento que é o seu motor, não o deixa parar.

Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor.

Participação Musical “Senhor do Universo”     Ana Constantino

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   “Rompendo em Fé”

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e despedida


