
domingo, 07 de janeiro de 2018

MANHÃ
Cânticos   “Carvalhos de Justiça” / “Meu Respirar”

Momento de Oração
“Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor.” Sl 39:12

Apresentação de Visitantes / Comunicações 

Crianças No Caminho do Senhor
Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia!

Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar.
Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Dedicação de Vidas e Bens
“Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por mim.” Sl 66:16

Cântico    “Meu Melhor”
Oração Final e Despedida
Cântico   “O Espírito de Deus Está Aqui”

NOITE
Cânticos    “Vou Te Alegrar” / “Eu Vejo a Glória” / “Grande é o Senhor”

Leitura Bíblica Uníssona: Hb 12: 1, 2 e 14
 “Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que

tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando �rmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus...

Segui a paz com todos e a santi�cação, sem a qual ninguém verá o Senhor.”

Cântico   “Autor da Minha Fé” 

Dedicação de Vidas e Bens
“Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas, e entrai nos seus átrios.” Sl 96:8

Hino 344 HCC “Firme nas Promessas”

Crianças No Caminho do Senhor
Fico feliz de vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia!

Fico feliz de vir em tua casa erguer minhas mãos e adorar.
Bendito é o nome do Senhor pra sempre!

Apresentação de Visitantes / Comunicações 

Momento de Oração
“E eles cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram.” 2 Cr 29:30

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Despedida


