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

À Noite, 19h
A família deve viver em
união

Grupo de Flautas

A família deve buscar a Deus
*Hino 401 HCC
Logo de Manhã
Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir
e estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre
teu altar.
Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim; que vou te seguir e
te amar até o fim.
E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor;
mesmo escura a noite, brilha a tua luz e em teus braços eu
descanso, meu Senhor Jesus.
*Oração
Mensagem
Pr. Jades Junior
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)
Dedicação ao Senhor
Família
Equipe de Louvor
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.

*Entre para Adorar
Saudações e Boas Vindas

Equipe de Louvor

Uma família unida torna-se mais forte
Recitação Bíblica
Eclesiastes 4.12
“Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um
deles se estivesse sozinho. Uma corda de três cordões é difícil
de arrebentar”
Testemunho
Família Moret
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)
Musica: 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).
*Oração
*Recitação Bíblica Alternada
Mateus 6.31,33
Dirigente: Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que
comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos?
Todos: Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua
justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Assembléia Administrativa Ordinária
*Hino 396 HCC (estribilho)
Busco o Senhor
Busco o Senhor ao começar o meu dia.
Busco o Senhor, e ele me dá direção.
Busco o Senhor com gratidão e alegria.
E à noite, ao findar o labor, eu busco o Senhor.
Saia para Servir

Oração Silenciosa
* Congregação em Pé

Aniversariantes:
24 – Maria José Agostinho
26 – Luiz Cláudio Luna da Silva
26 – Nilza Paula Ramos
29 – Jacy Pimentel
-------------------------------------------------------------------------

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

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).
*Oração pelas famílias
Uma família unida alegra o coração de Deus
Recitação Bíblica
Salmo 133.1
“Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como
se eles fossem irmãos”
*Dedicação ao Senhor
Hino 193 HCC
Pai, Faz-nos Um
Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um, pra que o mundo saiba que
enviaste Jesus. Pai, faz-nos um.
[

Oh, como é bom! Oh, como é bom. Nós vivermos todos
irmanados em paz! Oh, como é bom!
*Oração
Uma família unida reconhece e resolve seus
problemas
Recitação Bíblica
I Pedro 5.7
“Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida
de vocês”.
Mensagem
Pr. Jades Junior
*Oração Final
Cântico
Equipe de Louvor
Agradecimentos e Avisos
*Despedida Congregacional
Hino 329 HCC
(1ª , 2ª estrofes e estribilho)

Sou Feliz com Jesus
Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte
sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus
sempre sou!
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Embora me assalte o cruel Satanás, e ataque com vis tentações;
oh, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com
Jesus!
Saia para Servir
Grupo de Flautas
*Congregação em Pé

