
– Prelúdio: “Voluntary VI” – John Stanley (1713–1786).
– Introito Congregacional: “Culto à Trindade” CTP 2

Todos: 1– Deus está no templo! Pai onipotente! A seus pés nos humilhemos!
Servos consagrados, reverentemente, ao Santíssimo adoremos!
Com amor e favor, santo e compassivo, Deus está no templo!

Coro Misto: 2– Cristo está no templo! Sumo benefício por seu sangue nos foi dado.
Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado.
Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo!

Todos: 3– Vem e ocupa o templo, Preceptor Divino! Nossos corações habita!
Ó paciente Mestre, dá–nos teu ensino, aclarando a lei bendita.
Com prazer e poder, ó Trindade santa, vem e ocupa o templo!

I – ADORAMOS A DEUS, SENHOR DA IGREJA
– Leitura Bíblica: Leitura 30 – Manual de Culto da Confederação Evangélica do 
Brasil, 1942 (baseada nos Salmos 63, 64 e 65)

Oficiante: Ó Deus, tu és o meu Deus; de madrugada te buscarei: a minha alma 
tem sede de ti.
Homens: Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário.
Mulheres: Porque a tua benignidade é melhor do que a vida; os meus lábios 
te louvarão.
Todos: Assim, eu bendirei enquanto viver: em teu nome, levantarei as mãos. 
Oficiante: A minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na 
minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. A minha alma te segue de perto; a 
tua destra me sustenta.

– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei Aparecido Ferreira
– Celebração da Ceia do Senhor
– Hino Congregacional: “Plena Dedicação” CTP 244

1– Sobre a cruz Jesus comprou–me corpo e alma, todo o ser.
Hoje e sempre, inteiramente, quero a ele pertencer.

Meu Senhor! Meu Senhor! Eu te quero pertencer.
2– Os meus olhos guia sempre, consagrando–os a Jesus;
Da vaidade bem distantes faze–os ver celeste luz.

3– Oh! Dispõe o meu ouvido a fechar–se a todo mal,
Atendendo ao teu ensino, com respeito filial.

4– Torna, ó Deus, a língua serva de Jesus, meu grande rei;
Põe palavras nos meus lábios, e teu nome exaltarei.

5– Minhas mãos, Senhor, emprega no serviço que convém,
Diligentes para o mestre, trabalhando em todo bem!

6– Firmes sempre em teu caminho, vem fazer meus pés correr.
Dos teus santos mandamentos nunca os deixes remover.

7– Sim, desejo pertencer–te! Ouve a minha petição:
Vem, Senhor, supremo amigo, dominar meu coração!

– Distribuição dos Elementos
– Hino (Coro Misto): “Redenção” – W. A. Mozart (1756–1791) – Letra: Alt. J. 
Costa, 1970
– Pai Nosso
– Bênção Apostólica
– Amém: “Amém” – da liturgia grega CTP 447

Amém, amém!
– Poslúdio: “Voluntary” – Anônimo do Séc. XVIII. Compilado por Edw. Kendall.
– Recessional: “Por Muitos Santos” – Ralph V. Williams (1872–1958). Arr.: Lani 
Smith, 1995.
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Homens: O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os retos de co-
ração se regozijarão.
Mulheres: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti, para que 
habite em teus átrios.
Todos: Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo.

– Hino (Coro Misto): “Grandioso és Tu” – Melodia Sueca, Letra inglesa de 
Stuart K. Hine – Trad.: Rev. Nathanael Emmerrich, 1959. Arr.: Norah Buyers e J. 
W. Faustini.
– Oração de Adoração

II – CONFESSAMOS A DEUS OS NOSSOS PECADOS
– Convite Para a Confissão: Judas 17–23

Vós, porém, amados, lembrai–vos das palavras anteriormente proferidas pelos após-
tolos de nosso Senhor Jesus Cristo, 

OS QUAIS VOS DIZIAM: NO ÚLTIMO TEMPO, HAVERÁ ESCARNECEDORES, ANDANDO 
SEGUNDO AS SUAS ÍMPIAS PAIXÕES.

São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito.
VÓS, PORÉM, AMADOS, EDIFICANDO–VOS NA VOSSA FÉ SANTÍSSIMA, ORANDO 
NO ESPÍRITO SANTO,

guardai–vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, 
para a vida eterna.

E COMPADECEI–VOS DE ALGUNS QUE ESTÃO NA DÚVIDA;
salvai–os, arrebatando–os do fogo; quanto a outros, sede também compassivos em 
temor, detestando até a roupa contaminada pela carne.

–Hino Congregacional: “A ti, Senhor, Te Pedimos” CTP 42
1– A ti, Senhor, te pedimos o teu perdão, teu alento:
Pecamos por nossos atos, palavras e pensamentos.

2– De tempos já sem memória vivemos tão separados
Da tua mesa bendita: perdoa nossos pecados.

3– De tempos já sem memória vivemos tão separados
De todos os que tu amas: perdoa nossos pecados.

4– De tempos já sem memória vivemos desesperados
Em lutas, ódio e malícia: perdoa nossos pecados.

5– Um coração puro dá–nos e mãos que façam justiça,
Plantando o teu evangelho e ao fim a vida floresça.

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Rm 8.34; 2Co 5.17

Oficiante: Ouçam as boas novas. Quem está na posição de condenar? Somente 
Cristo, e Cristo morreu por nós, Cristo reina no poder por nós, Cristo intercede por 
nós. Assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura; passou o que era velho e 
apareceu o que é novo. Saibam que estão perdoados e tenham a paz.

– Responso de Louvor: “Exultação e Louvor” CTP 86 (1ª estrofe)
1– Conosco vinde agora dar louvores a Jesus,
Que para a nossa salvação morreu na amarga cruz;
Seu sangue derramou, de tudo me lavou; 
Mais alvo do que a neve me tornou.

O sangue de Jesus me lavou, me lavou; o sangue de Jesus me lavou, me lavou.
Alegre, cantarei louvores a meu rei, a meu Senhor Jesus, que me salvou!

III – CONSAGRAMOS A DEUS A NOSSA VIDA
– Hino (Coro Misto): “Esperança” – Parcival Módolo – Letra e Música
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Convite Para o Ofertório
– Hino Congregacional: “Consagração” CTP 247

1– Minha vida consagrada seja inteira a ti, Senhor!
Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor.

2– Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor,
E meus pés velozes corram a servir–te, bom Senhor!

3– Minha voz agora toma para o teu louvor cantar;
Toma os lábios meus, fazendo–os a mensagem proclamar.

4– Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder.
Minha inteligência guia tão somente o teu saber.

5– Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar;
Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar.

– Ofertório
– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “Ofertório” CTP 491

Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém!

IV – A IGREJA REUNIDA OUVE A VOZ DE DEUS 
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” – da liturgia luterana CTP 429

Aleluia, aleluia, aleluia!


