Pela Manhã, 10h 15min
*Entre para Adorar
Saudações e Boas Vindas

Instrumental

À Noite, 19h
A fidelidade de Deus

[

*Hino HCC 491 (No Serviço do Meu Rei) e Leitura Bíblica (Sl
100.2 e 5)
[[

Todos: Servi ao SENHOR com alegria, apresentai-vos diante dele
com cântico.
Todos (cantando): No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito,
abençoado; proclamando do meu Rei a salvação, no serviço do
meu Rei. “Coro”
Todos: Porque o SENHOR é bom, a sua misericórdia dura para
sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade.
[[

Todos (cantando): No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso,
consagrado. Ao seu lado desafio todo mal, no serviço do meu
Rei.
No serviço do meu Rei minha vida empregarei. Gozo, paz,
felicidade tem quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu
Rei eu sou feliz, vitorioso, decidido. Quanto tenho, no serviço
gastarei, no serviço do meu Rei.
Inspiração Musical
Ana Drieli Lages
*Leitura Bíblica (João 6.24-26, 30-33, 38, 60 e 66-68)
e Hino CC 137 (O Pão da Vida)
Dirigente: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali nem
os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a
Cafarnaum, em busca de Jesus.
Mulheres: E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe:
Rabi, quando chegaste aqui?
Todos(as): Jesus respondeu-lhes, e disse: Na verdade, na
verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes,
mas porque comestes do pão e vos saciastes
Dirigente: Disseram-lhe, pois: Que sinal, pois, fazes tu, para que
o vejamos, e creiamos em ti? Que operas tu?
Homens: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está
escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu.
Todos(as): Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade, na verdade vos
digo: Moisés não vos deu o pão do céu; mas meu Pai vos dá o
verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que
desce do céu e dá vida ao mundo.
Todos (cantando): Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus
olhos vem abrir; pois quero ver da mera letra, além, a Ti Senhor;
eu venho a Ti, Jesus, meu Redentor. À beira mar Jesus, partiste
o pão, satisfazendo ali a multidão da vida o pão és Tu, vem pois,
assim satisfazer Senhor,a mim, a mim.
Todos(as):Porque eu desci do céu, não para fazer a minha
vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Dirigente: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto,
disseram: Duro é este discurso; quem o pode ouvir?
Homens: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para
trás, e já não andavam com ele.
Dirigente: Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também
retirar-vos?
Dirigente: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro:
Todos(as): Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras
da vida eterna.
Mensagem
Adiel Lages
Recitação do Tema do Mês e Divisa
Dedicação ao Senhor
“Oferta de Amor”
*Oração
A Igreja em Ação
Saia para Servir
Instrumental
* Congregação em Pé

*Entre para Adorar
*Oração
Saudações e Boas Vindas

Equipe de Louvor

Nossa fidelidade a Deus nos leva à prosseguir
em meio as lutas
*Hino HCC 502
Temos por Lutas Passado
Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor
tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado,
ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e
consolação.
Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Pelo seu amor leal
Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal.
Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar.
Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem
esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem
garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz.
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
A fidelidade de Deus nos leva a vencer os
d e s a fi o s
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
Pr. Jades Junior
*Oração Cantada
“Meu respirar”
Este é o meu respirar, este é o meu respirar teu Santo Espírito
vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão tua
vontade feita em mim. E eu, eu nada sou sem Ti, e eu perdido
estou sem Ti.
A Igreja em Ação
Saia para Servir
Instrumental
*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

