Ordem de Culto - manhã
2º Encontro de Famílias
Tema: Família, expressão do amor de Deus!
“Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua
própria família, negou a fé e é pior que um descrente.” (1 Timóteo 5:8)
Abertura e Boas Vindas

Carlão e Vera

Palavra do Pr. Pedro Chagas / Comunicações
Momento de louvor
Plenária

Grupo Átrios

Ordem de Culto - noite

Culto da Família - Renovação de Votos

Prelúdio
Boas Vindas / Comunicações

Deus criou o casamento para ser um relacionamento de
cumplicidade e cheio de amor.

Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz
de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para
viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos.
Colossenses 3:14-15
Momento de cânticos
Grupo de Louvor

O casal tem deveres dos quais foram incumbidos por
Deus na relação matrimonial.

Balé da família “Tuas verdades” – Ministério de Família

Apresentação geral do projeto – Pastor Rubem Vieira
Encaminhamentos: oficinas e palestras
Oficinas.............................................10h - 12h
Almoço..............................................12h – 14h

Quarteto Ellos

Recitativo Biblico Casais - Efésios 5:21-28;33
Dirigente: Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo.
Esposos: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o
marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja,
que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.Assim como a igreja está sujeita
a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos.
Esposas: Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e
entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo
lavar da água mediante a palavra,e apresentá-la a si mesmo como igreja
gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e
inculpável.
Dirigente:Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres
como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo.
Todos: Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si
mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito.
Momento de Fidelidade
Oração
Mensagem Musical
Reflexão Pastoral
Clip Ministério de Família

Instrumental
Quarteto Ellos
Pr. Rubem Vieira

Renovação de Votos
Poslúdio

Instrumental

