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*Entre para Adorar                                                 Grupo de Flautas 
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Saudações e Boas Vindas 
 

*Recitação Bíblica em Uníssono                            Sl 23.1; Jo 10.14 

“O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará. O bom pastor 
conhece as suas ovelhas e delas é conhecido.” 

 

*Hino 375 HCC (1ª estrofe)                      Ouve-nos, Pastor Divino 

Ouve-nos Pastor Divino, nós que neste bom lugar, 
teu rebanho congregado, desejamos te adorar. 

Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. 
Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. 

*Oração  
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*Leitura Bíblica (Sl 23.1; Jo 10.11; Ez 34.31) e Hino 200 HCC            
Cristo É Tudo Para Mim (1ª, 2ª e 4ª estrofes) 
Todos(cantando): Cristo é tudo para mim: é vida, paz e luz.  
Seu braço forte me sustém; só ele me conduz. 
Quando está triste o coração, ele me dá consolação; 
consolação ao coração dá Jesus. 
Todos: O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará. O bom 
pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 
Todos(cantando): Cristo é tudo para mim,  amigo sem igual. 
A ele vou em aflição e livra-me do mal. 
Tudo me dá o meu Senhor, provando assim o seu amor, 
o grande amor do meu Senhor, de Jesus. 
Todos: Vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês 
são seres humanos, e eu sou o seu Deus – diz o SENHOR Eterno. 
Todos(cantando): Cristo é tudo para mim,  vou sempre confiar 
no grande amor do Salvador,  até o fim chegar. 
Então no céu eu cantarei; santo louvor entoarei, 
santo louvor ao meu Senhor, a Jesus. 
 

Mensagem                                                       Sem. Paulo Eilas Filho 
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Inspiração Musical                                                        Coro Imperial 
 

A Igreja em Ação 
 

*Oração de gratidão pelos pastores e pastoras 
 

*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 e 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 
 
 

Agradecimentos e Avisos  

 

*Despedida Congregacional                            Nos Braços de Jesus 

 

*Oração Final 
 

Saia para Servir                                                        Grupo de Flautas 
 

* Congregação em Pé 
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*Entre para Adorar                                                Equipe de Louvor 
 

*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 
 

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                                                                    
 

*Oração 
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A Igreja em Ação  
 

Agradecimentos e Avisos  
 

*Saia para Servir                                                                    Cântico 
 

“Que o SENHOR te abençoe e te guarde” 
Que o Senhor te abençoe e te guarde e sobre ti levante o Seu 
rosto, e que tenha misericórdia e te dê a paz. Que o Senhor 
sobre ti levante o seu rosto, para que vivas sobre a terra. Que o 
Senhor sobre ti levante o Seu rosto pra sempre pra sempre. Ó 
Israel! 
 

*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 


