Pela Manhã, 10h 15min
*Entre para Adorar

Piano

Saudações e Boas Vindas
*Oração
*Leitura Bíblica (Ex 3. 11,14, 15 Sl; 145.9,10,15,16) e Hino 14 HCC
“Ao Deus de Abraão Louvai” (1ª e 2ª estrofes)
Dirigente: Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com
o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel?
Todos(as): Deus disse: — EU SOU QUEM SOU. E disse ainda: Você
dirá o seguinte: EU SOU me enviou a vocês.
Dirigente: O SENHOR, o Deus dos seus antepassados, o Deus de
Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês.
Todos(as): Este é o Seu nome para sempre, e assim ele será
lembrado por vocês em todos os tempos.
Todos(as) cantando: Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu Senhor,
eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Imenso é seu poder, que
terra e céu criou. Louvor minha alma vai render ao grande Eu Sou.
Todos(as): O SENHOR é bom para todos, e as suas ternas
misericórdias permeiam todas as suas obras.
Dirigente: Todas as tuas obras te renderão graças, SENHOR; e os
teus santos te bendirão.
Todos(as): Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo,
lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a
todo o vivente.
Todos(as) cantando: Ao Deus de Abraão louvai. E, por mandado
seu, minha alma deixa a terra e vai morar no céu. O mundo
desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu Senhor tomei
e protetor.
Poesia
Raquel Pinto Rangel
*Hino 32 HCC
(1ª estrofe e estribilho)
Ao Deus de amor e de imensa bondade
[

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.
Inspiração Musical
Elzani Alvez
Mensagem
Pr. Marcos Valério
Oração
Dedicação ao Senhor
Piano
*Oração
A Igreja em Ação
Saia para Servir
Piano
* Congregação em Pé

Participe de Nossa Programação Semanal
Terça: 15h – Encontro de Oração da MCA
Quarta: 19h Culto de Oração
Quinta: 19h Futebol com Cristo
Sábado: 15h – Déboras (Mães de Oração)
Sábado: 19h30 PG K – Casais - Quinzenal
Sábado: 19h PG – Adolescentes
Domingo: 09h EBD / 10h15 Culto
Domingo: 19h Culto / 19h Conexão Criança

À Noite, 19h
Abertura do Mês de Missões Estaduais
Entre para Adorar
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
*Recitação do Tema do Mês e Divisa
* Hino de Pernambuco
*Oração pelo Estado de Pernambuco
Inspiração Musical
Coro Infantojuvenil Imperial
Momento de Cânticos
Equipe de Louvor
Leitura Bíblica
Lucas 13.6-9
Dirigente: Então, Jesus proferiu a seguinte parábola:
Homens: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua
vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou.
Dirigente: Pelo que disse ao viticultor:
Mulheres: Há três anos venho procurar fruto nesta figueira e
não acho; podes cortá-la; para que está ela ainda ocupando
inutilmente a terra?
Dirigente: Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este
ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume.
Todos: Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la.
Oração
Mensagem
Pr. Jades Junior
*Oração
Inspiração Musical
Grupo Feminino
Dedicação ao Senhor
Hino 243 HCC
“Ó Deus, Venho Te Agradecer”
Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti; de
tudo o que tenho que eu possa trazer o melhor, sem medir; e
assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar e a minha
igreja manter. Que o coração eu possa abrir, e a ti, ó Pai,
engrandecer.
*Oração
A Igreja em Ação
*Recitação Bíblica
Marcos 16. 15
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura”
Cântico
“Ide e Pregai”
Ide e pregai em nome do Senhor Jesus erguei os olhos para ver
que é tempo de ceifar ide e confiai que Deus sempre cumpre o
que nos diz e em toda a circunstancia graça e força nos dará.
[

Para que o mundo creia Ide e pregai a Cristo só Nele a perdão,
só Nele a poder para que o mundo creia em Deus.
Ide e pregai em nome do Senhor Jesus secai os olhos consolai
que o mundo triste esta ide e restaurai o homem triste e
sofredor
Saia para Servir

Instrumental
*Congregação em Pé

