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Entre para Adorar                                                         Instrumental 
 

Saudações e Boas Vindas 
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*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) 
 

*Oração pelas famílias 
[ 

Testemunho                                                                     Eulina Gama 
 

*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). 
 

Homenagem às Mães 
 

Mensagem                                                              Pr. Daniel Oliveira 
 

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 
 

Convite à Ceia do Senhor                                        Grupo Feminino                                                        
 

Compartilhando o Pão e o Vinho                                 Hino 76 HCC    
Ao Eterno Salvador Jesus 

Ao eterno Salvador Jesus, que por mim sofreu humilhação, tão 
bondoso, sim, pois tomou a cruz, a ele sempre todo o meu louvor. 

 

Ao bendito Redentor Jesus, que por mim sofreu ingratidão, poderoso, 
sim, mas sofreu na cruz, a ele sempre todo o meu louvor. 

 

Ao divino e bom Pastor Jesus, que por mim sofreu a maldição, glorioso, 
sim, pois venceu na cruz, a ele sempre todo o meu louvor. 

 

*Despedida Congregacional                                        Hino 323 HCC 
Eu Alegre Vou na Sua Luz    (2ª e 4ª estrofes e estribilho) 

 

Perdido andei, na escuridão, mas Cristo me encontrou e com a 
luz do seu amor as trevas dissipou. 

 

Eu alegre vou na sua luz,  pois Jesus agora me conduz. 

Desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, 

Cristo me salvou. 
 

E face a face então verei Jesus, o Salvador, o qual a sua vida deu 
por mim, um pecador. 

 

Agradecimentos e Avisos  
 

[ 

*Saia para Servir                                                             Instrumental             
 

* Congregação em Pé 
 

 

Aniversariantes: 
08 – Ana Claudia Silva de Melo Oliveira 

12 – Magayver Ferreira Ramos 
12 – Noemia Felix da Silva 

14 – Henrique Moraes Alves da Cunha 
14 – Luiz Carlos Gonçalves da Silva Filho 
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*Entre para Adorar                                                Equipe de Louvor 
 

Saudações e Boas Vindas  
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*Recitação do Tema: Vivendo a UNIDADE na família. 
 

*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). 
 

*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) 
 

Testemunho                                                       W. Junior, Iris e João 
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Hino 25 HCC                        “Tu és fiel, Senhor”        
        

Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos 
darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste: tal como eras, tu 
sempre serás. 
 

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos 

sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda; tu és fiel, 

Senhor, fiel a mim. 
 

Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a 
brilhar: tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, 
pois, te louvar! 
 

Pleno perdão tu dás, paz, segurança; cada momento me guias, 
Senhor. E, no porvir - oh, que doce esperança! 
desfrutarei do teu rico favor. 
 

Dedicação ao Senhor                                             Equipe de Louvor 
 

Te Agradeço 
*Oração 
 

Mensagem Pr. Jades Júnior 
 

Oração 
 

Despedida                                                        Coro de Adolescentes 
 

Agradecimentos e Avisos  
 

Saia para Servir                                                       Equipe de Louvor  
“Vou Seguir com Fé” 

 

*Congregação em Pé 
 

Participe de Nossa Programação Semanal 
 

Terça: 15h Déboras – Mulheres de Oração 
Quarta: 19h Culto de Oração 

Quinta: 19h Futebol com Cristo 
Sábado: 19h30 PG K – Casais - Quinzenal 

Sábado: 19h PG – Adolescentes 
Domingo: 09h EBD / 10h15 Culto 

Domingo: 19h Culto / 19h Conexão Criança        


