
– Prelúdio: “Altamente Os Céus Proclamam” – Franz Josef Haydn, 1797 – Arr.: 
Robert J. Hughes, 1980.
– Saudação

I – REUNIDOS, ADORAMOS A DEUS
– Convite Para a Adoração: Salmo 19.1–10

Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
UM DIA DISCURSA A OUTRO DIA, E UMA NOITE REVELA CONHECIMENTO A 
OUTRA NOITE.

Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som;
NO ENTANTO, POR TODA A TERRA SE FAZ OUVIR A SUA VOZ, E AS SUAS PALAVRAS, 
ATÉ AOS CONFINS DO MUNDO.

Aí, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se 
regozija como herói, a percorrer o seu caminho.

PRINCIPIA NUMA EXTREMIDADE DOS CÉUS, E ATÉ À OUTRA VAI O SEU PERCURSO; E 
NADA REFOGE AO SEU CALOR.

A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá sa-
bedoria aos símplices.

OS PRECEITOS DO SENHOR SÃO RETOS E ALEGRAM O CORAÇÃO; O MANDAMENTO 
DO SENHOR É PURO E ILUMINA OS OLHOS.

O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre; os juízos do Senhor são 
verdadeiros e todos igualmente, justos.

SÃO MAIS DESEJÁVEIS DO QUE OURO, MAIS DO QUE MUITO OURO DEPURADO; E 
SÃO MAIS DOCES DO QUE O MEL E O DESTILAR DOS FAVOS.

– Hino Congregacional: “Ao Deus da Criação Louvai” CTP 5

juízes, que procuravam condená–lo. Foi visto entre a polícia, preso. Pisou o palácio 
do governador para ser chicoteado.
O Deus da minha fé trazia uma coroa de espinhos. Vestia uma túnica toda tecida de 
sangue. Dispôs de batedores que lhe abriram o caminho do Calvário, onde morreu 
entre ladrões, na cruz.
O Deus da minha fé não é outro senão o filho de Maria, Jesus de Nazaré. Todos os 
dias ele morre crucificado pelo nosso egoísmo. Todos os dias ele ressuscita.

– Hino (Coro Feminino): “Só em Pensar em Ti, Jesus” – Camp Kirkland
– Envio: Colossenses 3.16–17

Habite ricamente em vós a palavra de Cristo; instruí–vos e aconselhai–vos mutuamente 
em toda sabedoria, louvando a Deus, com gratidão em vossos corações. E tudo o que 
fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei–o em nome do Senhor Jesus, dando por 
ele graças a Deus Pai.

– Hino Congregacional: “Despede–nos, Senhor” CTP 320
Despede–nos, Senhor. Dá–nos tua paz, dá–nos tua bênção,
E renova os nossos corações. Amém! Amém! Amém!

– Oração do Pai Nosso
– Bênção
– Amém: “Amém” – liturgia calvinista CTP 437

Amém, aleluia! Aleluia! Amém, aleluia!
– Poslúdio: “Chapel Echoes” – Steven Scott, 2009.
– Recessional: “Sempre Vencendo, Muito Vitorioso” – John R. Sarney (1837–1899). 
Arr.: Harold D’cou, 1964.

(*) “Do fundo de um abismo” (HE 254), “Aus tiefer Not”, é um coral do reformador Mar-

tinho Lutero extraído do hinário de Wittenberg (1524). Foi entoado pelo alemão Hans 

Staden, em 1549, entre os indígenas tupinambás, no litoral paulista, sendo o primeiro 

hino luterano a ser cantado no Brasil e na América do Sul. 
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1– Ao Deus da criação louvai, Senhor da natureza;
Graças a ele tributai: é nossa fortaleza.
Nossa alma enferma Deus refaz
E nos outorga a sua paz: a Deus louvor e glória!

2– O que fez Deus com seu poder o seu amor vigia;
Na noite atroz, no amanhecer, tudo ele guarda e guia.
No reino eterno do Senhor,
Reina a justiça, impera o amor: a Deus louvor e glória!

3– Então, alegre em meu viver, eu canto os seus louvores.
Que o mundo possa perceber que eu canto os seus favores;
Alegra–te, meu coração!
Do corpo e alma, eis a canção: a Deus louvor e glória!

4– E todos vós que sois cristãos cantai, de Deus, a glória!
Fazei do mundo inteiro irmãos, narrando a bela história!
Os falsos deuses derrubai
E só o eterno Deus pregai: a Deus louvor e glória!

– Oração de Adoração

II – REUNIDOS, CONFESSAMOS A DEUS OS NOSSOS PECADOS
– Convite Para a Confissão
– Cantando a Reforma Protestante: “Das Profundezas” (*) HE 254 – Salmo 130. 
Música: Martinho Lutero (1ª e 2ª estrofes)

1– Do fundo de um abismo, ó Deus, eu faço ouvir meu grito.
Atenta lá dos altos céus na dor do pobre aflito.
Mas ai! Como hei de suportar Teu penetrante e puro olhar, se lembras meu delito?

2– Contigo, eu sei, está o perdão, por isso em ti confio.
Ninguém te invocará em vão, porque és benigno e pio.
Sim, só a ti invocarei. Em tua presença esperarei, pois de obras não me fio.

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: João 1.11–12

Oficiante: Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos 
que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos os que creem no 
unigênito de Deus, em seu nome declaro que seus pecados estão perdoados.

– Responso de Louvor (Coro Feminino): “Louvai a Deus” Lloyd Iarsc

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

– Hino Congregacional: “Hora Bendita” CTP 147
1– Bendita a hora de oração que acalma o aflito coração,
Que leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz!
Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor;
Vencendo o ardil e a tentação, bendigo a hora de oração.
Vencendo o ardil e a tentação, bendigo a hora de oração.

2– Bendita a hora de oração quando, em fervente petição,
Recorre a voz do meu clamor ao terno Deus e Salvador!
Jesus me ordena a recorrer ao seu amor, ao seu poder.
Contente e sem perturbação, eu busco a hora de oração.
Contente e sem perturbação, eu busco a hora de oração.

3– Bendita a hora de oração, de plena paz e comunhão,
Que traz–me fé e mais amor, e enche a vida de dulçor.
Desejo a vida aqui findar com fé, amor, constante orar,
E, lá no céu de resplendor, eu cantarei a Deus louvor.
E, lá no céu de resplendor, eu cantarei a Deus louvor.

– Oração Pastoral
– Oferenda Musical 
– Pastorais
– Hino (Coro Feminino): “Chuvas de Bênçãos” Harold de Cou
– Ofertório
– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “Obrigado, Senhor” CTP 493

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

IV – ATENTOS, OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” – liturgia luterana CTP 429

Aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei A. Ferreira
– Afirmação de Fé (Livro de Culto e Orações – 9ª Assembleia do CMI)

O Deus da minha fé nasceu numa gruta. Era judeu, foi perseguido por um rei estran-
geiro e caminhava errante pela Palestina. Fazia–se acompanhar por gente do povo, 
dava pão aos que tinham fome, luz, aos que viviam nas trevas, liberdade, aos que 
jaziam acorrentados, paz, aos que suplicavam por justiça.
O Deus da minha fé punha o homem acima da lei e o amor, no lugar das velhas 
tradições. Ele não tinha uma pedra onde recostar a cabeça e confundia–se entre os 
pobres. Só conheceu os doutores quando estes duvidaram de sua palavra. Esteve com 


