
– Prelúdio: “Élévation” – Cesar Frank (1822–1890)
– Introito (Coro Misto): “Ave Verum” – Gabriel Fauré, Op 65 nº 1 – versão Carlos 
Eduardo Vieira, 2004

I – O ESPÍRITO SANTO NOS INSPIRA A ADORAR A DEUS
– Litania de Invocação: Manual de Culto da IPI do Brasil

Espírito Santo criador! Desde o princípio deste vida à criação e, sem o teu alento, 
não somos nada.

VEM, ESPÍRITO CRIADOR!
Espírito Santo consolador! Desde os tempos mais antigos, tu vieste sobre os que pre-
cisavam da tua orientação para proclamarem a unidade de todos em ti.

VEM, ESPÍRITO CONSOLADOR!
Espírito Santo, nossa fortaleza! Tu vieste sobre os discípulos e lhes deste energia para 
sentirem que eram um e para viverem unidos em ti.

VEM, ESPÍRITO, NOSSA FORTALEZA!
Espírito Santo unificador! Faze com que sejamos unânimes na comunhão e na 
tarefa de proclamar a tua palavra aos pobres, aos oprimidos, aos encarcerados, 
aos órfãos e às viúvas.

VEM, ESPÍRITO UNIFICADOR!
Vem, Espírito Santo! Faze com que, na comunhão contigo e de uns para com os 
outros, nós nos unamos cada vez mais, para que o mundo conheça a fonte de 
sua vida e de sua unidade.

– Hino Congregacional: “Vem, Espírito Divino” CTP 35
1– Vem, Espírito Divino, grande ensinador!
Vem, revela às nossas almas Cristo, o salvador!

IV – O ESPÍRITO SANTO NOS CONVIDA A OUVIR A PALAVRA DE DEUS
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” da liturgia luterana CTP 429

Aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei A. Ferreira
– Celebração da Ceia do Senhor
– Hino Congregacional: “A História de Cristo” CTP 109

1– Conta–me a história de Cristo, grava–a no meu coração,
A linda história inaudita de graça, paz e perdão.
Conta como ele, encarnando, veio no mundo morar,
E aos pecadores, indignos, de Deus o amor revelar.

2– Conta como ele, bondoso, nunca a ninguém rejeitou;
Como, de mãos estendidas, todos a si convidou;
Como não pode o bom mestre seja a quem for recusar,
Se, convencido e contrito, o seu convite aceitar.

3– Conta–me quando, no monte, sobre a cidade chorou,
Pois, orgulhosa e rebelde, o seu amor rejeitou.
Conta como ele ainda chora sobre os que seguem o mal,
E endurecidos resistem ao seu amor divinal.

4– Conta–me as duras afrontas que mansamente sofreu;
Como, na cruz levantado, ele por ímpios morreu.
Dá–me o viver na certeza de que foi mesmo por mim,
Que seu amor inefável não tem mudança nem fim!

– Distribuição dos Elementos
– Oração do Pai Nosso
– Bênção Apostólica
– Amém: “Amém” da liturgia grega CTP 447

Amém, amém!
– Poslúdio: “Desce em Meu Coração, Consolador” – Frederick Atkinson, 1870. Arr.: 
Douglas E. Wagner, 2013.
– Recessional: “Poslúdio em Sol Maior” – J. S. Bach (1685–1750).
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Santo Espírito, ouve, com favor!
Em poder e graça imensa, mostra o teu amor!

2– Vem! Destrói os alicerces do viver falaz,
Aos errados concedendo salvação e paz!

3– Vem! Reveste a tua Igreja de poder e luz.
Vem! Atrai os pecadores ao Senhor Jesus!

4– Maravilhas grandiosas outros povos têm.
Bênçãos venham semelhantes sobre nós também!

– Oração de Adoração

II – O ESPÍRITO SANTO NOS INSPIRA A CONFESSAR OS NOSSOS PECADOS
– Litania de Confissão: Presbitério de Madrid, Iglesia Evangelica Spañola

Apresentemo–nos diante de Deus e tomemos consciência do que somos: 
HOUVE UMA VEZ EM QUE FALÁVAMOS UMA MESMA LÍNGUA NA TERRA. E UM ARCO–ÍRIS 
VINDO DO CÉU NOS SUSTENTAVA COM UMA VISÃO DO CARINHO DE DEUS. 

Mas chegou um momento em que nossas gargantas se apertaram e nossos corações 
se tornaram duros. Movidos por sonhos de altivez, quisemos chegar aos céus. De-
sejamos tocar as nuvens que se aglomeravam em torno dos pés de Deus. Tijolo por 
tijolo, pedra por pedra. Nossos olhos transbordaram de orgulho.

E ASSIM NÃO VÍAMOS A CRUEL SOMBRA DA TORRE QUE SE PUNHA SOBRE AS 
NOSSAS CABEÇAS. 

E Deus observava esta crescente angústia: Irmão enfrentou a irmã e o pai lutou com 
seu filho. O amigo ameaçou o amigo e o aliado tornou–se inimigo. Toda língua ga-
guejou convulsivamente e todo coração transbordou de ódio.

NOSSA TORRE CAMBALEOU E CAIU SOBRE NÓS E FUGIMOS ENQUANTO UM 
FORTE VENTO NOS EMPURRAVA DESERTO AFORA.

Neste dia se confundiram nossas línguas, que agora só sabem murmurar. Nos esquecemos 
de como lutar pela paz e justiça. Nos esquecemos de nossa origem comum e dividimos 
a terra em um mundo de dominadores e dominados, um mundo de lobos e ovelhas. 

E NÓS DANIFICAMOS E DESTRUÍMOS O MUNDO CRIADO POR DEUS. NOS ESQUE-
CEMOS DE COMO LEVAR A PALAVRA DO SENHOR A ESTE MUNDO EM GUERRA. 
NOS ESQUECEMOS DE NOSSAS VISÕES E NÃO PUDEMOS TER SONHOS. NOS 
ESQUECEMOS DE SEGUIR–TE. PERDOA–NOS, SENHOR!

– Hino (Coro Misto): “Foi na Cruz” – R. E. Hudson – texto: Isaac Watts – Adapt.: 
Almir Rosa e Roger Cole
– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Romanos 5.17, 20–21

Oficiante: Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os 
que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um 
só, a saber, Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, 
como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida 
eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele somos perdoados. Louvemos o Senhor!

– Responso de Louvor: “Dai Graças ao Senhor” CTP 224 (3ª estrofe)
3– Louvor e glória dai, erguendo em canto um hino
A Deus o filho, ao Pai e ao Espírito Divino:
Que era e que será, e é hoje o trino Deus;
Agora e sem cessar, deem graças terra e céus!

III – O ESPÍRITO SANTO NOS CONVIDA A CONSAGRAR A DEUS A NOSSA VIDA
– Hino (Coro Misto): “Maravilhoso Amor” – Hino Sulista Norte Americano – Arr.: 
James Denton, 1969 – Trad.: J. W. Faustini
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Convite Para o Ofertório
– Hino Congregacional: “Um Pouco além do Presente” CTP 273

1– Um pouco além do presente, alegre, o futuro anuncia
A fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia.

Venha o teu reino, Senhor. A festa da vida recria.
A nossa espera e ardor transforma em plena alegria.
A nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Ale, luia, ale, luia!

2– Botão de esperança se abre, prenúncio da flor que se faz.
Promessa da tua presença que vida abundante nos traz.

3– Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores,
Da paz e justiça irmanadas, num mundo sem ódio nem dores.

4– Saudades de um mundo sem guerra, anelos de paz e inocência:
De corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem mortes, violência.

5– Saudades de um mundo sem donos: ausência de fortes e fracos,
Derrota de todo o sistema que cria palácios, barracos.

6– Já temos preciosa semente, penhor do teu reino, agora.
Futuro ilumina o presente, tu vens e virás sem demora.

– 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!


