domingo, 04 de fevereiro de 2018

MANHÃ
Cânticos

“Senhor e Rei”/“Glorifica”
Momento de Oração
“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes.” Jr 33:3

Apresentação de Visitantes / Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens
“Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.” Jo 6:33
Hino 174 HCC

“Nome Bom, Doce à Fé”
Crianças No Caminho do Senhor
Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do teu amor
Não importa aonde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz.
Nõo dá pra fugir, nem correr do Senhor, por todos os lados me cerca com amor
Seu poder é mais forte, vence todo o mal, Jesus é meu amigo sem igual.

Participação Musical

Luci Fernandes
Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza
Ceia do Senhor
Distribuição dos elementos “Diante da Cruz”

Oração Final e Despedida

NOITE
Cântico

“Rendido Estou”

Leitura Bíblica Uníssona: Is 6:1-4/Ap 4:8
“No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo.
Ao seu redor havia serafins, cada um tinha seis asas; com duas cobria o rosto e com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo:
Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos; a terra toda está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo Poderoso.”
Cântico
“Santo, Santo, Santo”
Hino 02 HCC com Cântico
“Santo, Santo, Santo/És Senhor”
Apresentação de Visitantes / Comunicações
Dedicação de Vidas e Bens
“O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos.” Is 58:11
Cântico

“Primeira Essência”
Crianças No Caminho do Senhor
Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do teu amor
Não importa aonde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz.
Nõo dá pra fugir, nem correr do Senhor, por todos os lados me cerca com amor
Seu poder é mais forte, vence todo o mal, Jesus é meu amigo sem igual.

Participação Musical

“Somente Teu, Senhor” Vagner Araujo
Mensagem: Pr. Eli Laeber

Oração Final e Despedida

