Pela Manhã, 10h
15min
*Entre para Adorar
Grupo Feminino
Saudações e Boas Vindas
*Recitação do Tema do Mês e Divisa
*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 ha perdão,
só Nele ha 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
*Oração
Mensagem
Pr. Jades Junior
Oração
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
Musical
“Foi Assim”
Coro Infantojuvenil Imperial

Celebração da Ceia do Senhor
Compartilhando o Pão e o Vinho
Hino 132 HCC
“Rude Cruz”
Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e
pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a
vida por mim, pecador.
Sim, eu amo a mensagem da cruz; suas bênçãos eu vou
proclamar. Levarei eu também minha cruz ‘té por uma coroa
trocar.
Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante
baixou; e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim porque nela
ele me resgatou.
Eu, aqui, com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e
sofrer. Ele vem me buscar, e com ele no lar sua glória pra
sempre vou ter.
*Hino 193 HCC
“Maravilhosa Graça”
Maravilhosa Graça! Graça de Deus sem par! Como poder cantála? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza
pela maravilhosa graça de Jesus.
Graça! Que maravilhosa graça! É imensurável e sem fim. É
maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior
que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome
de Jesus engrandecei e a Deus louvai.
Maravilhosa Graça! Traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou
à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto pela
maravilhosa Graça de Jesus.
Maravilhosa Graça! Que ricas bênçãos traz! Por ela Deus
transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo faço do
céu meu alvo pela maravilhosa graça de Jesus.
A Igreja em Ação
Saia para Servir
Piano
* Congregação em Pé

À Noite, 19h
Entre para Adorar
Grupo de Louvor
Saudações e Boas Vindas
*Recitação do Tema do Mês e Divisa
*Hino 384 HCC
“Nosso Pai Que Estás no Céu”
Nosso Pai Que Estás no Céu, nome santo seja o teu, o teu reino
venha e faça teu querer, e não o meu. Nosso Pai, nós te
imploramos que nos dês o nosso pão. Dá fartura pra cidade,
manda chuva pro sertão. Dá fartura pra cidade, manda chuva
pro sertão.
Nosso Pai Que Estás no Céu, nos ajuda a perdoar, pois assim é
que tu podes nossa vida melhorar. Pois devemos perdoar ao
criado e ao patrão. Nos ajuda, ao que tem fome, a estender a
nossa mão. Nos ajuda, ao que tem fome, a estender a nossa
mão.
Nosso Pai Que Estás no Céu, guarda-nos da tentação e nos livra
da maldade, com a tua proteção. Pois é teu somente o reino, o
poder é teu também, e a glória é toda tua, para sempre,
sempre, amém. E a glória é toda tua, para sempre e sempre,
amém.
Inspiração Musical
Grupo Sal da Terra
Mensagem
Pr. Laercio Lins
*Oração
Dedicação ao Senhor
“Usa, Senhor”
Hino 433 HCC
Usa, Senhor, todo o meu ser, pra teu louvor. Mãos, pés e voz,
tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia
trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto
neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo o meu ser, pra teu
louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.
*Oração
A Igreja em Ação
*Saia para Servir
“Eu Vou Seguir Com Fé”
Cântico
O meu Deus é maior que os meus problemas eu não temerei
com Jesus eu vou além ainda que a figueira não floresça e não
haja o fruto da videira eu não temerei, não.
Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar
Só porque a terra escureceu a minha vida está em Deus eu sei
que tudo posso em Deus é Ele quem me fortalece.
Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a Rocha mais
alta que eu, eu sei pra onde vou, como águia vou nas alturas sou
filho de Deus.
O meu Deus sabe tudo que preciso pra sentir a paz dentro do
meu coração ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das
estrelas eu não temerei, não.
*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

