Pela Manhã, 10h 15min
À Noite, 19h

Culto de todo coração...
*Entre para Adorar

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.
Saudações e Boas Vindas
De todo coração, ofertamos nosso amor ao
Senhor
*Oração
*Hino HCC 429 - 1ª, 2ª e 3ª estrofes (A Ti Seja Consagrada
Minha Vida)
A Ti, seja consagrada minha vida, ó meu Senhor; meus
momentos e meus dias sejam só em Teu louvor
Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor e
meus pés velozes corram ao serviço do Senhor.
Minha voz agora toma para Teu louvor cantar; toma os lábios
meus, fazendo-os a mensagem proclamar.
Inspiração Musical
Ozana Castro
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
Mensagem
Gideões Internacionais
De todo coração, damos o melhor ao Senhor
[[

4ª, 5ª e 6ª estrofes
Hino 429 HCC
Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder; minha
inteligência usa para sempre o bem fazer.
A vontade minha toma, sujeitando-a a Ti Senhor, do meu
coração fazendo o Teu trono, ó Salvador.
Meu amor e meu desejo sejam só Teu nome honrar; faze que
meu ser inteiro eu te possa consagrar. Amém
*Oração
A Igreja em Ação
De todo coração, confiamos no Senhor
*Hino HCC 348
“A Minha Fé e o Meu Amor”
Dedicação ao Senhor

Minha esperança, até o fim, é Cristo, que morreu por mim. Eu
creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor.
A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão
firmados no Senhor.
Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada
crise, sem falhar, sempre hei de nele confiar.
Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao
sobrevir a tentação, é Cristo a minha salvação.
Saia para Servir
Instrumental
* 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

Culto de todo coração...
Entre para Adorar

Instrumental

Saudações e Boas Vindas

De todo coração, adoramos ao Senhor
*Recitação Bíblica
João 4.24
“Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem
em espírito e em verdade”
*Momento de Cânticos
Equipe de Louvor
Em Espírito e em Verdade
De todo coração, queremos ouvir a Palavra
do Senhor
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
Mensagem
Pr. Daniel Oliveira
[[

De todo coração, ofertamos nossas vidas ao
Senhor
*Hino 23 HCC
“Não a Nós, Senhor”
Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá
glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.
Por que perguntam as nações: “Onde está nosso Deus?” No céu
está o nosso Deus; e tudo faz como lhe agrada.
Por que confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se
afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos?
Recitação Bíblica
2 Coríntios 9.10
“ Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para
comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e
aumentará os frutos da vossa justiça”.
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
A Igreja em Ação
Saia para Servir
“Reina em Mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr-dosol uma coisa só meu desejo é: Vem reinar de novo em mim
Reina em mim com Teu poder sobre a escuridão sobre os
sonhos meus Tu és o Senhor de tudo o que sou vem reinar em
mim, Senhor
Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza
que há em ti Tu és para mim mais que tudo aqui vem reinar de
novo em mim
Reina em mim com Teu poder sobre a escuridão sobre os
sonhos meus Tu és o Senhor de tudo o que sou vem reinar em
mim, Senhor
*Congregação em Pé

