
– Prelúdio: “Redentor Onipotente” – Rowland H. Prichard (1811–1897). Arr.: 
Richard Blake, 2002.
– Introito (Coro Homens de Fé): “Os Céus Declaram” – Ludwig Van Beethoven

I – EM ALEGRIA, O POVO DE DEUS O ADORA
– Saudação
– Leitura Bíblica: Salmo 29

Oficiante: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força.
Homens: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na 
beleza da santidade.
Mulheres: Ouve–se a voz do Senhor sobre as águas; troveja o Deus da glória; o 
Senhor está sobre as muitas águas.
Oficiante: A voz do Senhor é poderosa; a voz do Senhor é cheia de majestade.
Homens: A voz do Senhor quebra os cedros; sim, o Senhor despedaça os cedros 
do Líbano.
Mulheres: Ele os faz saltar como um bezerro; o Líbano e o Siriom, como bois selvagens.
Oficiante: A voz do Senhor despede chamas de fogo.
Homens: A voz do Senhor faz tremer o deserto; o Senhor faz tremer o deserto de Cades.
Mulheres: A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques; e no seu 
templo tudo diz: Glória!
Oficiante: O Senhor preside aos dilúvios; como rei, o Senhor presidirá para sempre.
Todos: O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo.

– Hino Congregacional: “Unido com Cristo” CTP 236
1– Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz,
Cheio da graça que ali corre a flux, cada momento, de Cristo Jesus.

Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor.
Sua presença me outorga vigor; cada momento sou teu, ó Senhor!

2– Com Cristo unido na luta moral, eu me levanto, fiel, contra o mal,
Bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais forte e leal.

3– Com Cristo unido na emancipação, quero contar que ele dá salvação;
Nunca os contritos o buscam em vão; cada momento concede perdão.

4– Não há perigo, tropeço e amargor, falta nenhuma, nem pranto, nem dor
Que, do seu trono de graça e de amor, cada momento não veja o Senhor.

– Oração de Adoração

II – CONTRITO, O POVO DE DEUS CONFESSA OS SEUS PECADOS
– Convite Para a Confissão: Romanos 7.14–15; Salmo. 51.7

Miseráveis pessoas que somos! Nem compreendemos nosso próprio modo de agir, 
pois não fazemos o que preferimos e sim o que detestamos. Preferimos a santidade, 
mas acabamos por pecar. 

PURIFICA–NOS E FICAREMOS LIMPOS. LAVA–NOS E FICAREMOS MAIS ALVOS QUE A NEVE
Confessemos sinceramente a Deus os nossos pecados!

– Hino Congregacional: “Venho Como Estou” CTP 205
1– Jesus, Senhor, me chego a ti! Tua ira santa mereci.
Oh! Dá–me alívio mesmo aqui, aceita um pecador!

Eu venho como estou! Eu venho como estou!
Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou!

2– Eu nada posso merecer; tu vês–me prestes a morrer.
Jesus, a ti me vou render; aceita um pecador!

3– Oh! Vem agora, salvador, livrar–me por teu grande amor,
Pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador!

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Romanos 8.1–2

Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a 
lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte.

– Responso de Louvor: “Doxologia” CTP 488
A Deus, supremo benfeitor, Ao filho eterno, Deus de amor,
Ao Santo Deus consolador, Ó anjos e homens dai louvor.

III – REVERENTE, O POVO DE DEUS CONSAGRA A VIDA
– Hino (Coro Homens de Fé): “Agora Quero só Falar com Jesus” – Joseph Linn
– Participação do Ministério de Crianças e Juniores
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Hino Congregacional: “Dá Teu Melhor” – Charles Barnard HCV 15

1– Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor! Põe o vigor de tua alma às 
ordens do teu Senhor!
Cristo Jesus deu o exemplo de fortaleza e vigor; dá–lhe teu zelo dobrado, dá–lhe de 
tudo o melhor!

Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor! Veste a armadura 
celeste às ordens do teu Senhor!

2– Dá teu melhor para o Mestre, abre–lhe teu coração; ao seu serviço consagra a 
melhor dedicação.
Dá pois, e te será dado: Deus deu seu Filho com amor; grato, fiel em serviço, dá–lhe 
de tudo o melhor!

3– Dá teu melhor para o Mestre, bem pequenino é o favor a quem só por teu 
resgate morreu como um malfeitor.
Por esse seu sacrifício feito por ti, pecador, dá–lhe teu culto sincero, dá–lhe de 
tudo o melhor.

– 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 – ATENTO, O POVO DE DEUS OUVE A SUA PALAVRA
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” – Vulpius CTP 432

Aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei A. Ferreira
– Afirmação de Fé: O Credo dos Apóstolos

Creio em Deus, Pai Todo–Poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, 
seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. 
Nasceu da virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado; desceu ao Hades; ressuscitou ao terceiro dia; subiu ao céu, 
e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo–Poderoso, donde há de vir para 
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na igreja, santa e universal; 
na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; e 
na vida eterna. Amém.

– Hino (Coro Homens de Fé): “Eu Não me Esqueci de Ti” – Jader Santos
– Oração do Pai Nosso
– Bênção Apostólica
– Amém: “Amém Brasileiro” CTP 440

Amém, amém, amém, amém!
– Poslúdio: “Quiet Morning” – Edward Broughton, 2005.
– Recessional: “Eis de Cristo Alçado o Estandarte em Luz” – melodia alemã. 
Adpt. Jhon Goss, 1871. Arr.: Harold Decou, 1964.
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