Pela Manhã, 10h 15min

À Noite, 19h

*Entre para Adorar
Equipe de Louvor
“Salmo 48 - Grande é o Senhor”
Grande é o Senhor e mui digno de louvor na cidade do nosso
Deus seu Santo monte, Alegria de toda terra.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos
ajuda contra o inimigo por isso diante Dele nos prostramos.
Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua
obra em nossas vidas.
Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno
sobre toda terra e céus.
Saudações e Boas Vindas

*Entre para Adorar
Equipe de Louvor
“Bendirei a Deus” e “Deus é Fiel”
Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, Por
entre os muitos dilemas, que se apresentam para mim.

*Recitação Bíblica em Uníssono
Salmo 92. 1 e 2
“Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu
nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e,
durante as noites, a tua fidelidade.”
Hino 238 HCC
A Deus, o Pai e Benfeitor
A Deus, o Pai e Benfeitor, vós, homens e anjos, dai louvor.
A Deus, o Filho, exaltai. A Deus, o Espírito, glória dai. Amém.
Recitação do Tema do Mês: Vivendo integralmente a unidade
Divisa: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a
na fé do Filho de Deus, o qual me amou se entregou a si mesmo
por mim”. Gálatas 2.20
Dedicação ao Senhor
Cântico do Mês
“Oferta de Amor”
Venho Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e
sacrifício, quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em
Teu altar.
Pois pra Te adorar foi que eu nasci cumpre em mim o Teu
querer faça o que está em meu coração e que a cada dia eu
queira mais e mais estar ao Teu lado Senhor.
*Oração
Mensagem
Pr. Uziel Bezerra
*Cântico
“Meu respirar”
Equipe de Louvor
Este é o meu respirar, este é o meu respirar teu Santo Espírito
vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão tua
vontade feita em mim. E eu, eu nada sou sem Ti, e eu perdido
estou sem Ti.
[[

*Oração
Agradecimentos e Avisos
*Despedida Congregacional “Vitória em Cristo” Hino 499 HCC
Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória, que do céu
desceu e aqui viveu porque me quis salvar. Ouvi do sofrimento
que ele padeceu, morrendo. Arrependi-me e confiei em Cristo,
o Salvador.
Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me
com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição
salvou-me. Vitória me assegurou Jesus, meu Salvador.
Jesus aqui curava; seu poder favor mostrava. Aleijados Cristo fez
andar e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo: “Cura meu espírito
em tortura.” Minha alma ele então limpou e deu-me salvação.
Ouvi de um lar glorioso que Jesus, me Rei bondoso, preparou
nos céus, e um dia ali com ele habitarei. E no celeste coro
cantarei a antiga história. Ao meu Senhor e Salvador pra sempre
louvarei.
*Oração Final
Saia para Servir
Instrumental
* Congregação em Pé

As vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei
que meu Deus logo pela manha fará novamente o sol brilhar.
E encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor.
Assim vou descansar, sim eu vou confiar no seu grande e
imenso amor.
[[

Deus é fiel, é fiel acima de todas as coisas, eu sei eu sei que meu
Deus é fiel.
*Oração
Saudações e Boas Vindas
Recitação do Tema do Mês: Vivendo integralmente a unidade
Divisa: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a
na fé do Filho de Deus, o qual me amou se entregou a si mesmo
por mim”. Gálatas 2.20
Mensagem
Pr. Jades Junior
*Oração
Convite à Ceia do Senhor
Coro Imperial
Compartilhando o Pão e o Vinho “Foi na Cruz” Hino 293 HCC
Quando cego, eu andei bem perdido e vaguei sempre longe do
meu Salvador, que da glória desceu e seu sangue verteu pra
salvar-me por seu imenso amor.
Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado
castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri,
e eu agora me alegro em sua luz.
Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso
Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor
que por mim morreu na cruz.
Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei.
Em Jesus me escondi, seu perdão recebi e refúgio seguro nele
achei.
Oh, que grande prazer inundou o meu ser, quando tudo a Jesus
confiei! Vida eterna me deu e um lar lá no céu, onde sempre
com Cristo habitarei.
Inspiração Musical
Ana Drieli Lages
Dedicação ao Senhor
Cântico do Mês
“Oferta de Amor”
Venho Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e
sacrifício, quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em
Teu altar.
Pois pra Te adorar foi que eu nasci cumpre em mim o Teu
querer faça o que está em meu coração e que a cada dia eu
queira mais e mais estar ao Teu lado Senhor.
*Oração
Agradecimentos e Avisos
Saia para Servir
“Reina em Mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei sobre as montanhas e o pôr-dosol uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim.
Reina em mim com Teu poder sobre a escuridão sobre os
sonhos meus tu és o Senhor de tudo o que sou vem reinar em
mim, Senhor.
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza
que há em ti tu és para mim mais que tudo aqui vem reinar de
novo em mim.
*Congregação em Pé

