À Noite, 19h
Pela Manhã, 10h 15min
Entre para Adorar
Instrumental
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.
*Oração
Inspiração Musical
Congressistas do SEC
Mensagem
Oração
Dedicação ao Senhor
Hino 243 HCC
“Aceita, Agora, Senhor, Meu Deus”
Aceita, agora, Senhor, meu Deus, todos os bens que são
meus, e são teus. Tudo o que eu tenho venho ofertar, pois
quero, assim, te servir e honrar.
Com alegria venho entregar minhas ofertas a ti sobre o altar.
Pois nada, Mestre, tenho em haver: “Melhor é dar, sim, do
que receber”.
O meu tesouro entregarei a Jesus Cristo, Senhor, Deus e Rei.
Seu Reino santo quero manter e a ele só dedicar o meu ser.
*Oração
A Igreja em Ação
Saia para Servir

Piano
* 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

Entre para Adorar
Instrumental
Saudações e Boas Vindas
*Leitura Bíblica (Lv 11.44; Is 6.3; 1 Sm 2.2; Ap 4.8) e Hino
2 HCC Santo! Santo! Santo!
Todos/as: Porque eu sou o SENHOR, vosso Deus; portanto,
vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo.
Todos/as (cantando): Santo! Santo! Santo! Deus
onipotente! Cedo, de manhã, entoamos teu louvor. Santo!
Santo! Santo! nosso Deus triúno, és um só Deus, excelso
Criador.
Todos/as: Santo, Santo, Santo é o SENHOR dos Exércitos;
toda a terra está cheia da sua glória.
Todos/as (cantando): Santo! Santo! Santo! Todos os
remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes
de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás
de ser, Senhor.
Todos/as: Não há Santo como é o SENHOR; porque não há
outro fora de ti; e rocha nenhuma há como o nosso Deus.
Todos/as (cantando): Santo! Santo! Santo! Nós, os
pecadores, não podemos ver tua glória sem tremor. Tu
somente és Santo; outro não existe puro e perfeito, excelso
benfeitor.
Todos/as: Santo, Santo, Santo é o SENHOR Deus, o Todopoderoso, que era, e que é, e que há de vir.
Todos/as (cantando): Santo! Santo! Santo! Deus
onipotente! Tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo!
Santo! Santo! Justo e compassivo! És um só Deus, supremo
Criador. Amém.
*Oração
Inspiração Musical
Congressistas do SEC
Recitação do Tema do Mês e Divisa
Cânticos
Equipe de Louvor
Mensagem
*Oração
Dedicação ao Senhor
Instrumental
*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

