domingo, 14 de janeiro de 2018

MANHÃ
Cânticos

“Te Adorar” / “Para Sempre Te Adorarei”
Momento de Oração
“Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.” Sl 66:20

Participação Musical

Jéssica Santos
Crianças No Caminho do Senhor
Jesus, eu quero te conhecer, Jesus, contigo eu quero parecer.
Jesus eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro.

Apresentação de Visitantes / Comunicações
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Dedicação de Vidas e Bens
“Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões sofrem necessidade e passam fome,
porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará.” Sl 34: 9,10
Cântico
Oração Final e Despedida
Cântico

“Eu Me Alegro em Ti”
“Essência do Louvor”

NOITE
Cânticos
Participação Musical Especial

“Alegrei-me”
“Que Amor é Esse?” / “Jesus é Melhor” Ely Figueiredo

Leitura Bíblica Uníssona: Mt 28: 18 - 20
“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século.”
Hino 153 HCC
Participação Musical Especial

“Já Refulge a Glória Eterna”
“Cristo Te Estende Tua Forte Mão” Ely Figueiredo

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.”
2 Co 9:10
Hino 132 HCC

“Rude Cruz”
Crianças No Caminho do Senhor
Jesus, eu quero te conhecer, Jesus, contigo eu quero parecer.
Jesus eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro.

Participação Musical Especial
“Nunca Estou Só” Ely Figueiredo
Apresentação de Visitantes / Comunicações
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Oração Final e Despedida

