
domingo,15 de julho de 2018

MANHÃ

Medley   “Hinos do Cantor Cristão”
Oração Pastoral

Leitura Bíblica: 1 Jo 2.15-17; Tg 2.23
Dirigente: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Congregação: Pois tudo o que há no mundo — a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens — não provém do Pai, mas do mundo.
Dirigente: O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Todos: Cumpriu-se assim a Escritura que diz: "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça", e ele foi chamado amigo de Deus.

Cântico   “Última Chance”
Vídeo Renove

Dedicação de Bens e Vidas
“Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, 

recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada." Ag1:6

Cântico   “Compromisso”

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 correr, 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.

Apresentação dos Visitantes / Comunicações
Participação Musical  Amanda Duarte

Mensagem: Pr. Claudio José Farias de Souza

Oração Final e Benção
Cântico   “Ele é Exaltado”

NOITE
Celebração da Amizade

Cântico   “Conhecerei”

Oração

Recitativo Bíblico: Jo.15.21
“Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece; esse é o que me amam. Aquele que ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele.”

Participação Musical  Portas Abertas (2)

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.

Comunicações

A amizade não é ofender, é compreender

Leitura Bíblica: Jo 15.13; Pv 27. 9,10; Ec 4.9,10; Pv 17.17
TODOS: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. 
Dirigente: Perfume e incenso trazem alegria ao coração; do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo nem o amigo de seu pai; 
quando for atingido pela adversidade não vá para a casa de seu irmão; melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante.
Congregação: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. 
Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se! 
TODOS: O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade. 

Oração pelos amigos

Apresentação dos Visitantes 
Participação Musical  Portas Abertas (2)

A amizade não é receber, é dar

Dedicação de Vidas e Bens
 “Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Pre�ram dar honra aos outros mais do que a vocês.” Rm. 12:10

Cântico   “Amigo de Deus”

Mensagem: Pr. Filipe Resende

Oração Final e Benção
Participação Musical  Portas Abertas (1)


