Pela Manhã, 10h 15min

À Noite, 19h
Entre para Adorar
Saudações e Boas Vindas

*Entre para Adorar
Equipe de Louvor
Saudações e Boas Vindas
Música: 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).
Testemunho e Inspiração Musical
Família Alves da Cunha
Dedicação ao Senhor
“Oferta de Amor”
*Oração
*Leitura Bíblica Alternada
Marcos 10: 46 - 52
Dirigente: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó.
Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma
grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho
de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo
esmola.
Mulheres: Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré
que estava passando, o cego começou a gritar: - Jesus, Filho de
Davi, tenha pena de mim!
Homens: Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele
calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: - Filho de Davi, tenha
pena de mim!
Dirigente: Então Jesus parou e disse: - Chamem o cego.
Todos: Eles chamaram e lhe disseram: - Coragem! Levante-se
porque ele está chamando você!
Dirigente: Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado,
levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava.
Todos: O que é que você quer que eu faça? - perguntou Jesus.
Mestre, eu quero ver de novo! - respondeu ele.
Dirigente: Vá; você está curado porque teve fé! - afirmou
Jesus.
Todos: No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo
e foi seguindo Jesus pelo caminho.
Mensagem
Adiel Lages
*Hino 202 HCC
“Ele é Meu e Teu Senhor”
Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas
inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração:
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.
Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da
dor, do chorar; ele é dono dos montes, do céu e do mar. É
Senhor das crianças, das preces, dos hinos; ele é meu e
também teu Senhor.
Ele é o caminho, a verdade e a luz; abre teu coração e recebe a
Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é ele teu Mestre
e Senhor.
Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz! Ele vive pra sempre,
ele me satisfaz. Eu sou dele, e a vida que ele me traz é segura,
pois ele é Senhor.
Agradecimentos e avisos
*Oração Final
Saia para Servir
Instrumental
*Congregação em Pé
[[

Equipe de Louvor

Deus renova as forças da
famíliam
* Leitura bíblica Alternada
Is 40:28-31; Sl. 25:4; Jo 14:6
Dirigente: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o
Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se
fatiga?
Mulheres: É inescrutável o seu entendimento.
Dirigente: Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao
que não tem nenhum vigor.
Congregação: Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os
mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças.
Todos: Subirão com asas como águias; correrão, e não se
cansarão; andarão, e não se fatigarão.
Congregação: Faz saber os teus caminhos, Senhor; ensiname as tuas veredas.
Dirigente: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a
verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.

Deus dá livramentos à família
Testemunho
Família Castro
*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)

*Música: 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).

Deus abençoa a família
Mensagem
Dedicação ao Senhor “Agradeço a Ti, Senhor” Hino 423 HCC
Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso.
Tua misericórdia dura para sempre.
*Oração
Agradecimentos e Avisos
*Despedida Congregacional
Hino 422 HCC
Como Agradecer a Jesus?
Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.
A Deus demos glória, a Deus demos glória,
a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
[

*Saia para Servir

Instrumental
* Congregação em Pé

