Pela Manhã, 10h
Somos escolhidos por Deus...
*Entre para Adorar
Saudações e Boas Vindas

Equipe de Louvor

... para servir com alegria
Recitação Bíblica
Salmo 100.1 e 2
Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com
alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico”.

Dedicação ao Senhor
“No Serviço do Meu Rei”

Hino 491 HCC

No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado; proclamando
do meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade
tem quem serve a meu bom Rei.
No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso; na tristeza ou
na alegria sei sorrir, no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso, consagrado. Ao seu lado
desafio todo mal, no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei eu sou feliz, vitorioso, decidido. Quanto tenho,
no serviço gastarei, no serviço do meu Rei.

À Noite, 19h
*Entre para Adorar
Saudações e Boas Vindas

Equipe de Louvor

Abertura do mês da família
Recitação do Tema: Vivendo a UNIDADE na família.
Divisa: “Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha
o grande e terrível Dia do SENHOR; ele converterá o coração dos
pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu
não venha e fira a terra com maldição". (Malaquias 4:5,6)
Musica: Família
Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa deixe Jesus
que é o Rei entrar em seu coração. vida melhor Ele quer te dar,
restaurar seu lar, paz a harmonia Ele quer trazer, pra você.
Deus alcançou e modificou, toda a minha casa. Ainda que venha
a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar,
restaurar seu lar. Paz a harmonia Ele quer trazer, pra você (Bis).

A família foi criada por Deus

*Oração

... para anunciar o nome de Jesus
Mensagem
Oração
Hino 478 HCC

Pr. Fernando Brandão
Tua Voz Escuto a Convocar-me

Tua voz escuto a convocar-me; pronto estou e vou te obedecer. Nesta
senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer.
O que sou e tudo o que possuo eu entrego para te servir. Quero ser um
instrumento usado por ti. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.
Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos.
Que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão.

... para o louvor da Sua glória
*Leitura Bíblica
2Cr 29.11; 1Cr 16.8-10,12,14,29,31; Rm 16.27
Dirigente: O Senhor vos escolheu para estardes diante dEle a fim de
servir, e para serdes seus ministros.
Todos: Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome, fazei conhecidos
ente os povos os Seus feitos.
Dirigente: Cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras
maravilhosas.
Mulheres: Gloriai-vos no Seu santo nome; alegre-se o coração dos
que buscam ao Senhor. Lembrai-vos das obras maravilhosas que
Ele tem feito.
Todos: Ele é o nosso Deus; em toda a terra estão os seus juízos.
Mulheres: Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome; trazei
presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor vestidos de trajes
santos.
Congregação: Alegre-se o céu, e regozije-se a terra; e diga-se entre
as nações: o Senhor reina.
Todos: Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para
todo o sempre. Amém.

*Hino 32 HCC

Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade
(1ª estrofe e estribilho)

Ao Deus de amor e de imensa bondade com alegria, bem alto,
aclamai. Com coração transbordante de graças, seu grande amor
todos juntos louvai.
No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a
maior.

Agradecimentos e Avisos
*Saia para Servir
* Congregação em Pé

...Para viver em harmonia com ELE
*Leitura Bíblica Alternada
Gênesis 1.25-28a
Dirigente: Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua
espécie: os animais domésticos, os selvagens e os que se
arrastam pelo chão.
Todos: E Deus viu que o que havia feito era bom.
Dirigente: Aí Ele disse: - Agora vamos fazer os seres humanos,
que serão como nós, que se parecerão conosco.
Homens: Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves,
Mulheres: sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os
animais que se arrastam pelo chão.
Todos: Assim Deus criou os seres humanos;
Dirigente: Ele os criou parecidos com Deus.
Todos: Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: Tenham muitos e muitos filhos; espalhem-se por toda a terra e
a dominem.
*Oração pelas famílias

...Para servi-lo com amor
Testemunho
*Cântico Congregacional
Dedicação ao Senhor
*Oração

...Para escutar a Sua Palavra
Recitação Bíblica em Uníssono
I Reis 8.58
“Que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos
conforme Ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e
ensinos que Ele deu aos nossos antepassados”
Mensagem
Pr. Jades Júnior
Oração
Agradecimentos e Avisos
Saia para Servir
Equipe de Louvor
“Eu te agradeço Deus”
*Congregação em Pé

Grupo de Flautas

“Minha Casa e Eu”
Grupo de Flautas

