domingo, 10 de dezembro de 2017

MANHÃ
Hino 401 HCC

“Logo de Manhã”

Crianças No Caminho do Senhor
Leia a Bíblia e faça oração! (3x) Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer! Se quiser crescer! Se quiser crescer! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer!
Quem não ora e a Bíblia não lê. (3x) Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Diminuirá! Diminuirá! Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá.
Leitura Bíblica: 2 Tm 3:16,17; Sl 19:7,8; 2 Pe 1:19; Hb 4:12; Sl 119:105
Dirigente: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem
de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Congregação: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e
alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
Dirigente: Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que
o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração.
Congregação: Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e
espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
TODOS: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
Oração
Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens
“Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; Sim, a tua lei está dentro do meu coração.” Sl 40:8
Cântico

“Coração da Noiva”
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Despedida (Saída para a Praça da Matriz)

NOITE
Cântico

“Adoramos o Cordeiro”

Leitura Bíblica: Sl 8:1,9; Mt 21:16; 2:6; 1:21; Is 9:7; Lc 1:32,33
Dirigente: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome! Pois expuseste nos céus a tua majestade.
Congregação: Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor.
Dirigente: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá; porque de ti sairá o guia que há de apascentar a meu
povo, Israel.
Congregação: Maria dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, desde agora e para sempre.
Congregação: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará para sempre sobre a casa de
Jacó, e o seu reinado não terá fim.
TODOS: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome!
Cântico
“Tu És Santo”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens
“Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder; contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus,
graças te damos e louvamos o teu glorioso nome.” 1 Cr 29:12,13
Cântico

“Se Não For Pra Te Adorar”
A Turma da Aventura Apresenta:
“O PRESENTE DE NATAL”
A noite
A Mãe
A Vila
O Lugar
Não houve Lugar
Acalanto para o neném
O Mundo
O Coro
O Presidente
O Mundo
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Palavras Finais e Despedida

