
– Prelúdio: “Fugi Tristeza e Horror” – David’s Psalmen, 1685. Arr.: Tom Birch-
wood, 2003.
– Saudação

I – ADORAMOS A DEUS
– Convite Para a Adoração: Salmo 84.1–7

Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos!
A MINHA ALMA SUSPIRA E DESFALECE PELOS ÁTRIOS DO SENHOR; O MEU 
CORAÇÃO E A MINHA CARNE EXULTAM PELO DEUS VIVO!

O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes; 
eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu!

BEM–AVENTURADOS OS QUE HABITAM EM TUA CASA; LOUVAM–TE  
PERPETUAMENTE.

Bem–aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram 
os caminhos aplanados,

O QUAL, PASSANDO PELO VALE ÁRIDO, FAZ DELE UM MANANCIAL; DE 
BÊNÇÃOS O COBRE A PRIMEIRA CHUVA.

Vão indo de força em força; cada um deles aparece diante de Deus em Sião.
– Hino Congregacional: “Invocação” CTP 172

1– Eterno Pai, teu povo congregado, humilde, implora tua graça aqui!
No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus, cercamos, com fé singela e reverente amor,
E, como atentos filhos, procuramos ciência na palavra do Senhor!

1– Deus se levanta e, ao seu olhar, põe–se o inimigo a debandar,
Fugindo da batalha! Qual fumo a desaparecer,
Tal como a cera a derreter, o contendor se espalha.
Se algum intenta reagir, em vão se esforça em destruir
A sólida muralha. Deus se levanta e, ao seu olhar,
Põe–se o inimigo a debandar. O meu Senhor não falha.

2– Mas, na presença do Senhor, os justos cantam seu louvor,
Exaltam sua glória. A terra se abalou, tremeu,
O Eterno todo o mal venceu, cantai–lhe pois vitória!
Os oprimidos que amparou, os afligidos que ajudou,
Guardar–lhe–ão memória. E os que livrou da vil prisão
Virão prostrar–se em multidão ante ele, sem vanglória.

3– Ó Deus, tu nos fizeste ver o teu amor e o teu poder,
Por toda a eternidade. Vem revelar o mesmo amor
E o fogo regenerador da nossa atualidade.
Transforma a vida, agora e aqui, em salmos de louvor a ti,
No campo e na cidade. E dedicai a Emanuel,
Ao grande Deus de Israel, poder e majestade.

– Pai Nosso
– Bênção
– Amém: “Amém Tríplice” CTP 449

Amém, amém, amém!
– Poslúdio: “Two Pieces from L’Organiste” – César Franck (1822–1890).
– Recessional: “Poslúdio em Mi menor” – Fr. Walczynski (1852–1937).
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2– Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teus conselhos receber,
E, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados, buscamos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor!

3– Ensina aos teus, Espírito divino; desfaze a dor dos pobres corações,
E, com a luz do teu celeste ensino, aclara bem as tuas instruções.
Aviva em nós as forças da memória e entendimento, a fim de conhecer
O rei dos céus, o Cristo, cuja glória enleva os santos anjos de prazer! 

– Oração de Adoração

II – CONFESSAMOS A DEUS OS NOSSOS PECADOS
– Convite Para a Confissão: Mateus 18.2–5

E Jesus, chamando uma criança, colocou–a no meio deles.
E DISSE: EM VERDADE VOS DIGO QUE, SE NÃO VOS CONVERTERDES E NÃO 
VOS TORNARDES COMO CRIANÇAS, DE MODO ALGUM ENTRAREIS NO 
REINO DOS CÉUS.

Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus.
E QUEM RECEBER UMA CRIANÇA, TAL COMO ESTA, EM MEU NOME, A MIM 
ME RECEBE.

– Hino (Coro Misto): “Ó Fronte Ensanguentada” – J. S. Bach – Trad: J. W. Faustini
– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Romanos 6.14; 4.7–8

Oficiante: O pecado não terá domínio sobre vós; pois não estais debaixo da lei e, 
sim, da graça. Bem–aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos 
pecados são cobertos; bem–aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará 
pecado. Firmado nessa promessa, eu declaro: Somos perdoados em nome de Jesus 
Cristo, o Cordeiro de Deus.

– Responso de Louvor e Alegria pelo Perdão: “O Grande Amor de Deus” CTP 
52 (1ª estrofe)

1– A Deus demos glória, pois seu grande amor o Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador, abrindo–lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar a Jesus salvador, a Jesus redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu Seu Filho bendito por nós 
todos deu.

III – CONSAGRAMOS A NOSSA VIDA A DEUS
– Convite Para a Intercessão

– Hino (Coro Misto): “A Cruz de Cristo” – Canção da Lapinha do Nordeste bra-
sileiro – Trad. Nicolau Salum
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical 
– Pastorais
– Hino Congregacional: “Nós Somos Pedras Vivas” CTP 131

1– Nós somos pedras vivas do templo do Senhor, 
Edificando um novo templo
Em santidade, em união, justiça e amor. 
Edificando um novo templo ao Senhor.

2– Santificai as vossas mãos, santificai o vosso corpo. 
Vós sois o templo vivo do Espírito,
Em santidade, em união, justiça e amor. 
Edificando um novo templo ao Senhor.

3– Sejais de um mesmo parecer, sejais de um mesmo coração. 
Que haja unidade entre vós,
Unindo sempre as vossas mãos com cânticos de amor. 
Edificando um novo templo ao Senhor.

4– Sejamos de um só parecer, sejamos de um só coração. 
Que haja alegria entre nós,
Unindo sempre nossas mãos com cânticos de amor. 
Edificando um novo templo ao Senhor.

– Ofertório
– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “Obrigado, Senhor” CTP 493

Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Aleluia, amém!

IV – OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” – Jamaica CTP 433

Ale, ale, aleluia, ale, ale, aleluia!
Ale, ale, aleluia, aleluia, aleluia!

– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei A. Ferreira
– Hino (Coro Misto): “Cristo Vive” – Rm 6.9–10 – Jan Samborn
– Envio: Mateus 22.37–39

Ide em paz. Amai o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa 
alma, e de todo o vosso entendimento; e amai o vosso próximo como a vós mesmos.

– Responso Congregacional: “Deus se Levanta e ao Seu Olhar” CTP 170


