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

Instrumental

“O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque
O SENHOR ME UNGIU PARA...”
... PREGAR BOAS NOVAS

*Hino 543 HCC (1ª estrofe e estribilho) “Eu Aceito o Desafio”
Eu ouvi as palavras de Cristo: “Olhai para os campos e pedi mais
obreiros para a seara.” E, orando, eu obedeci.
Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus.
Em palavras, ações e atitudes refletirei a sua luz.
*Oração
... RESTAURAR OS CONTRITOS DE CORAÇÃO

*Hino 533 HCC (3ª estrofe e estribilho)
“Nossa Gente Quer Viver em Segurança”
Nossas preces, nossos bens, a própria vida, colocados a serviço do
Senhor, dão consolo à nossa gente tão querida, com mensagem que é
resposta ao seu clamor. No Brasil ressoa a voz: “Só Cristo salva”, vamos
nós também, falar do seu amor.
Grito de nossa terra, pranto de nosso povo, que suplica um mundo
novo, onde haja paz e amor. Como cantar nossa crença deixando na
treva imensa o povo que é nosso povo, a terra que é nossa terra,
Senhor?

* Dedicação ao Senhor
Hino 478 HCC
“Tua Voz Escuto a Convocar-me”
Tua voz escuto a convocar-me; pronto estou e vou te obedecer. Nesta
senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer.
O que sou e tudo o que possuo eu entrego para te servir. Quero ser
um instrumento usado por ti. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.
Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos. Que
também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão.

*Oração
... A APREGOAR O ANO ACEITÁVEL DO SENHOR

Mensagem
Oração
A Igreja em Ação
*Leitura Bíblica Alternada
Isaías 61.1-3
Todos(as): O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim,
Mulheres: porque o SENHOR me ungiu para pregar boas novas
aos quebrantados,
Todos(as): enviou-me a restaurar os contritos de coração,
Homens: a proclamar libertação aos cativos e a pôr em
liberdade os algemados.
Dirigente: a apregoar o ano aceitável do SENHOR e o dia da
vingança do nosso Deus;
Todos(as): a consolar todos os que choram
Dirigente: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa
em vez de cinzas,
Todos(as): óleo de alegria, em vez de pranto,
Dirigente: veste de louvor, em vez de espírito angustiado;
Todos(as): a fim de que se chamem carvalhos de justiça,
plantados pelo SENHOR para a sua glória.
*Oração Final
Saia para Servir
Piano
* Congregação em Pé

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

Instrumental

Temos motivos para ADORAÇÃO

*Leitura Bíblica em Uníssono
Salmo 106.1-2
“Louvem ao Deus Eterno! Louvem o Eterno porque Ele é bom, e
porque o seu amor dura para sempre. Quem pode descrever as
coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo
como Ele merece?”
Cânticos de Louvor e Adoração
Equipe de Louvor
Inspiração Musical
Carlinhos e Ana Drieli
Temos motivos para INVOCAÇÃO

*Leitura Bíblica em Uníssono
Jeremias 33.3
“Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e
ocultas, que não sabes”
*Hino 380 HCC
“Com a minha voz clamo ao Senhor”
Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor
suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele
exponho a minha aflição.
Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então
conheces minha vereda. Olho à mão direito e vejo: não há quem
me conheça, não há lugar onde me refugiar.
Ó Senhor, a ti clamei pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro
entre os viventes. Vem, atende minha prece, estou muito
abatido. Livrar-me vem do forte tentador.
Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os
justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora: Oh, vem livrar
minha alma e cantarei que me fizeste bem!
Temos motivos para CONSAGRAÇÃO

Dedicação ao Senhor
*Oração

Instrumental

Temos motivos para PROCLAMAÇÃO

Leitura Bíblica em Uníssono
Mateus 13.23
“Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a
compreende; este frutifica”.
Mensagem
*Oração
A Igreja em Ação
*Saia para Servir “Eu Vou Seguir Com Fé” Equipe de Louvor
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
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

