SEGUNDA 31/12/2018

CULTO DE VIGÍLIA

ATIVIDADES PERMANENTES
Domingo
7h - Programa de rádio
		 Momentos com Cristo
8h - Hora de Oração 1
9h - EBD e Culto 1
11h - Culto 2, EBT e Culto Infantil
17h - Hora de Oração 2
17h30 - Culto 3
19h30 - União de Juniores
19h30 - Culto 4
Segunda
8h - Hora de Oração 3
19h - Musicalização para crianças
- Aulas de flauta
19h15 - Celebrando a Recuperação
Terça
19h - Hora de Oração, 4 (Jovens)
19h30 - Culto 5 (MCM)
Quarta
8h - Hora de Oração 5
9h30 - Hora de Oração 6 (Missões)
16h - Leitura da Bíblia em grupo
19h - Culto 6 (Pr. José Maurício)
20h - Pequenos Grupos
Quinta
15h - Reunião da MCM
19h50 - Hora de Oração 7
Sexta
8h - Hora de Oração 8
20h - Culto dos Adolescentes
ENSAIOS ABERTOS
DOMINGO
17h - Coro Novo Canto
17h30 - Coro Jovem
SEGUNDA
19h30 - Coro de Adolescentes
TERÇA
19h30 - Coro da Igreja
QUINTA
17h - Coro Otília Galvão
19h30 - Cantares
19h30 - Orquestra ITA
20h30 - Coro Masculino
sexta
19h30 - Coro Infantil Elza Lakschevitz
Sábado
15h - Coral Rutter

C U LT O S D E V I G Í L I A
31/12/18

Processional, instrumental
Ita em ação
Prelúdio, instrumental

Congreg.: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Quando clamei, tu me respondeste;
deste-me força e coragem.
Todos:
Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com
ações de graças.

Hoje é tempo de louvar a Deus
Canto

Hoje É Tempo

Hoje é tempo de louvar a Deus,
e em nós, agora, habita o seu Espírito.
Então, é só cantar e a Cristo exaltar,
e sua glória encherá este lugar.
Vem cantar, vem cantar.
Canto 177 HCC

(autor desconhecido)

Canto 422 HCC

A Deus demos glória! A Deus demos glória!
A Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim.
Com seu sangue, salvou-me; seu poder transformou-me.
A Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim.

(F. Whitfield|W. Rudd)

Oração
Momento de gratidão e fidelidade, instrumental

Existe um nome sem igual, que inspira o meu louvor.
Um som mavioso, divinal: é o nome do Salvador.
Nome que inspira o meu louvor,
nome que inspira o meu louvor,
nome que inspira o meu louvor
é o nome do Salvador.

Canto

Te Agradeço

Por tudo o que tens feito,
por tudo o que vais fazer,
por tuas promessas e tudo o que és
eu quero te agradecer,
com todo o meu ser.

Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor
e minha vida libertou, na força do seu amor.
Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver.
Conforto e forças sempre dá com seu amor e poder.

Hoje é tempo de crer no Filho de Deus
Celebração da Ceia do Senhor
Canto

(H. Lillenas)

Que belo é um nenezinho,
e que prazer um filho dá!
Maior prazer é ter certeza
de um feliz futuro: Cristo vivo está!
Um dia irei passar o rio, vencer a morte, sem temor.
Morrer pra mim será vitória:
verei a glória de Jesus, meu Salvador.
Mensagem: Pr. Israel Belo de Azevedo

Hoje é tempo de confiar em Deus

Hoje é tempo de agradecer a Deus

Dirigente: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó
Altíssimo; anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade.

Porque Vivo Está (Gaither)

Porque vivo está, o amanhã enfrento.
Sim, vivo está, não temerei.
Pois eu bem sei que é dele o meu futuro,
e a vida vale a pena. Cristo vivo está!

Maravilhosa graça! Traz vida perenal.
Por Cristo perdoado, vou à mansão real.
Hoje, eu sou liberto; vivo de Deus bem perto,
pela maravilhosa graça de Jesus.

Leitura bíblica: Salmos 92.1,2; 138.1,3; 116.12; 69.30

(Cláudio Claro)

Deus enviou Jesus, seu Filho,
e seu amor perdão nos dá.
Na cruz morreu por meus pecados,
mas, ressurgiu e vivo com o Pai está.

Graça! Que maravilhosa graça! É imensurável e sem fim.
É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim.
É maior que minha iniquidade, é revelação do amor do Pai.
O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai!

Maravilhosa graça! Que ricas bênçãos traz!
Por ela, Deus transforma, dá vida eterna e paz.
Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo,
pela maravilhosa graça de Jesus.

Pão da Vida

Canto 137 HCC

Maravilhosa graça! Graça de Deus, sem par!
Como poder cantá-la? Como hei de começar?
Ela me dá certeza, e vivo com firmeza,
pela maravilhosa graça de Jesus.

Oração

Te agradeço por me libertar e salvar,
por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço.

Oração

Leitura bíblica: Salmo 57.5, 9-11
Dirigente: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! Sobre toda a terra esteja a tua glória!
Congreg.: Eu te louvarei, ó Senhor; cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu
amor é tão grande que alcança os céus; a tua fidelidade vai até as nuvens.
Todos:
Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! Sobre toda a terra esteja a tua glória!
Maravilhosa Graça!

(Jernigan|versão: A. P. Valadão)

Homens: Te Agradeço, meu Senhor.
Mulheres: Te Agradeço, meu Senhor.

No céu, um dia, cantarei dos salvos a canção
e, plenamente, entenderei quão grande foi seu perdão.

Canto 193 HCC

(Andraé Crouch)

Como agradecer a Jesus o que fez por mim?
Bênçãos, sem medida, vêm provar o seu amor sem fim.
Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão.
Tudo o que sou e o que vier a ser eu ofereço a Deus.

No meio dos louvores Deus habita,
e é seu prazer cumprir o que nos diz.
Então, é só cantar e a Cristo exaltar,
e sua glória encherá este lugar.
Vem louvar,vem louvar.
Glória a Deus, glória a Deus!

Nome Que Inspira o Meu Louvor

Como Agradecer a Jesus?

Canto 		

Em Fervente Oração 		

Oração e bênção
Poslúdio, instrumental
Recessional, instrumental

(Elisha A. Hoffman)

