domingo, 17 de dezembro de 2017

MANHÃ
Cântico

“Um Deus Tão Grande”
Crianças No Caminho do Senhor
Jesus foi criança como eu, Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu porque foi criancinha como eu.

Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens
“Agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai; e nós somos o barro, e tu o nosso oleiro; e todos nós obra das sua mãos.” Is 64:8
Cântico
“Não Morrerei”
Encerramento do Celebrando a Recuperação 2017
Leitura Bíblica: Sl 100:4; Sl 96:8-10; Jo 4:23,24; Hb 13:15
Dirigente: Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor; deem-lhe graças e bendigam o seu nome.
TODOS: Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade; tremam
diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: "O Senhor reina!" Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com
justiça.
Dirigente: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os
adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
TODOS: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
Cântico
“Basta Uma Palavra” Equipe CR
Apresentação dos visitantes
Reflexão: “Gratidão do CR 2017” Ir. Roberto S. Silva (Líder CR PIBSJM) - Testemunhos
Cântico
“Tributo a Yehovah” Equipe CR
Oração Final e Benção Apostólica

NOITE
Leitura Bíblica: Is 60:1; 9:2,6,7
Dirigente: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti.
Congregação: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
Dirigente: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será:
TODOS: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz; Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim.
Hino 96 HCC
“Cantam Anjos Harmonias”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens
“E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros, Entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra.” Mt 2: 10,11
Cântico

“Nas Estrelas”
O Coro Reunido da PIBSJM Apresenta:
Musical de Natal “FAZ BRILHAR”
CANTAI!
ALELUIA PARA O NOVO REI!
ETERNO EMANUEL!
TODA TERRA LOUVA!
FAZ BRILHAR!
CUMPRA-SE EM MIM!
O GRANDE REI VAI CHEGAR!
DEUS ESTÁ EM NÓS!
ADORAI O PODEROSO DEUS!
Reflexão: Pr. Claudio José Farias de Souza

Coro Reunido
“O Grande Rei Vai Chegar!”
Palavras Finais Oração e Despedida

