Pela Manhã, 10h 15min

À Noite, 19h

Deus vê a família louvando
*Entre para Adorar

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
Saudações e Boas Vindas

Deus vê a família agradecendo
Testemunho
*Oração
*Hino 338 HCC
Nossa Fé Jesus Contemplará
Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça,
crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer.
Nossa fé Jesus contemplará.
Nossa fé Jesus contemplará; tudo o que Jesus promete dá. Ele vê
o coração e responde a petição; nossa fé Jesus contemplará.
Deus tem prometido a quem não duvidar dar-lhe tudo quanto
ele suplicar; ele o prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus
contemplará.
Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele
confiou e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus
contemplará.

Deus vê a família obedecendo
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)
Mensagem
Sem. Paulinho
Oração
Recitação Bíblica Alternada
Josué 24.15
“...escolhei hoje a quem sirvais..., porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR”
Dedicação ao Senhor
Que segurança! Sou de Jesus! Eu já desfruto as bênçãos da luz.
Sou por Jesus herdeiro de Deus; ele me leva à glória dos céus.
Canta, minha alma! Canta ao Senhor! Rende-lhe sempre
ardente louvor! Canta, minha alma! Canta ao Senhor! Rendelhe sempre ardente louvor!
Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos
cantando nos altos céus louvam a excelsa graça de Deus.
Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu
Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus.
*Oração
Agradecimentos e Avisos
Saia para Servir
* Congregação em Pé

*Entre para Adorar

Equipe de Louvor

Equipe de Louvor

A família que ama a Deus

Saudações e Boas Vindas
Equipe de Louvor
Cântico “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
A família que ama a Deus demonstra Seu amor

Testemunho
Família Santos
*Oração
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)
A família que ama a Deus dedica-se a Ele

Testemunho
Família Souza
*Dedicação ao Senhor
“Se não For pra Te adorar”
Se não for pra Te adorar para que nasci. Se não for pra Te servir
por que estou aqui.
Sim eu quero Te adorar, Te adorar, Senhor estou aqui.
Diante do trono Senhor, quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As
minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar.
Com meus lábios declarar toda a minha adoração.
*Oração
A família que ama a Deus ouve a Sua voz

Mensagem
*Oração

Pr. Jades Junior

A família que ama a Deus é abençoada e abençoa

Agradecimentos e Avisos
Recitação Bíblica em Uníssono
Números 6.23-27
“O Senhor te abençoe e te guarde; O Senhor faça resplandecer
o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti
levante o Seu rosto e te dê paz”.
Saia para Servir
“O Senhor te abençoe e te guarde”
Que o Senhor te abençoe e te guarde e sobre ti levante o Seu
rosto, e que tenha misericórdia e te dê a paz. Que o Senhor
sobre ti levante o seu rosto, para que vivas sobre a terra. Que o
Senhor sobre ti levante o Seu rosto pra sempre pra sempre. Ó
Israel!
*Congregação em Pé

Participe de Nossa Programação Semanal
Instrumental

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

