domingo, 31 de DEZEMBRO de 2017

MANHÃ
Hino 174 HCC

“Nome Bom, Doce a Fé”

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

“Amo o Senhor”

Testemunhos Ministeriais
Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Momento de Oração
“Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.” Sl 34:17
Testemunhos Ministeriais

Cântico

Dedicação de Vidas e Bens
“O Senhor conhece os dias dos íntegros; a herança deles permanecerá para sempre.
Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão.” Sl 37:18,19
“Confiarei”

Testemunhos Ministeriais
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Cântico

“Compromisso”

Oração Final e Benção Apostólica

domingo, 31 de DEZEMBRO de 2017

NOITE
Cânico

“Ao Erguermos as Mãos”
BATISMOS

Leitura Bíblica: Sl 110:2; 33:9,11; 105:2, Jd. 25
TODOS: Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres.
Dirigente: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres.
Cântico

“Com Alegria”

Congregação: Ele falou, e tudo se fez; ele ordenou, e tudo surgiu. Os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações.
Dirigente: Cantem para ele e o louvem, relatem todas as suas maravilhas.
TODOS: Ao único Deus, nosso Salvador, sejam, glória, majestade, poder e autoridade, (...) antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre! Amém!
Cântico

“Tua é a Glória”

Hino 80 HCC

“Bendito Seja Sempre o Cordeiro”

Dedicação de Vidas e Bens
“Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o vosso coração;
Pois vede quão grandiosas coisas vos fez”. I Samuel 12:24
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Ceia do Senhor

Leitura Bíblica Uníssona: Rm. 3:23-26/ Sl. 24:10
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
ao qual Deus propôs como propiciação, pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua justiça por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os
delitos outrora cometidos; para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem
fé em Jesus. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos; ele é o Rei da Glória”.
Distribuição dos Elementos

“Hosana” (M. Valadão)

Posse da Nova Diretoria
Oração Final e Despedida
Cântico

“Eu Te Agradeço”

