
– Prelúdio: “Prelúdio em Do Maior” – J. S. Bach (1685–1750).
– Introito (Coro Unido): “Eu Louvo o Poderoso Deus” – Mosie Lister
– Saudação
– Antífona 26 do Hinário Evangélico: “A Esperança em Deus” (Salmo 42)

Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a 
minha alma.

A MINHA ALMA TEM SEDE DE DEUS, DO DEUS VIVO: QUANDO IREI E ME VEREI 
PERANTE A FACE DE DEUS?

As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem conti-
nuamente: O teu Deus, onde está?

LEMBRO–ME DESTAS COISAS, E DENTRO EM MIM SE ME DERRAMA A ALMA, DE COMO 
PASSAVA EU COM A MULTIDÃO DE POVO, E OS GUIAVA EM PROCISSÃO À CASA DE 
DEUS, ENTRE GRITOS DE ALEGRIA E LOUVOR, MULTIDÃO EM FESTA.

Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera 
em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu.

SINTO ABATIDA DENTRO EM MIM A MINHA ALMA: LEMBRO–ME, PORTANTO DE TI, 
NAS TERRAS DO JORDÃO E NOS MONTES DO HERMOM, NO OUTEIRO DE MIZAR.

Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas; todas as tuas ondas 
e vagas passaram sobre mim.

CONTUDO, O SENHOR, DURANTE O DIA, ME CONCEDE A SUA MISERICÓRDIA, E À 
NOITE COMIGO ESTÁ O SEU CÂNTICO, UMA ORAÇÃO AO DEUS DA MINHA VIDA.

Digo a Deus, minha rocha: Por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar lamen-
tando sob a opressão dos meus inimigos?

ESMIGALHAM–SE–ME OS OSSOS, QUANDO OS MEUS ADVERSÁRIOS ME INSULTAM, 
DIZENDO E DIZENDO: O TEU DEUS, ONDE ESTÁS?

– Envio: Romanos 15.13
Oficiante: E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para 
que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.

– Hino (Coro Unido): “Deus vos Guarde” – William James Kipkpatric & Almir Ross
– Oração do Senhor
– Bênção
– Amém: “Amém” Afro americano CTP 438

Amém, amém, amém, amém, amém!
– Poslúdio (Coro Unido): “Castelo Forte” – Martin Luther & Dennis Allen  
– Recessional: “Sortie” – George Blake, 2010.
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Por que estás abatida ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera 
em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu.

– Hino Congregacional: “Vem, Ó Todo Poderoso” CTP 32
1– Vem, ó Todo–poderoso, adorável criador;
Pai eterno e glorioso, vem, revela o teu amor!
Ante o trono de clemência nos prostramos e, a uma voz,
Suplicamos–te a assistência, Deus e Pai de todos nós!

2– Vem, Jesus, mestre divino, Deus de nossa salvação!
Vem, confirma o teu ensino, vive em cada coração!
És o Cristo, dom glorioso, dom do sempiterno amor!
Vem, Jesus, terno e bondoso, bendizer–nos, ó Senhor!

3– Vem, Espírito da graça, nosso culto abençoar;
Deus Consolador, enlaça teus fiéis neste lugar!
Esclarece as nossas mentes, infalível Preceptor!
E seremos firmes crentes, dominados pelo amor!

– Oração de Adoração
– Convite Para a Confissão
– Hino (Coro Unido): “A Voz de Jesus” – Com. Austin Miles & Joseph Linn
– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Efésios 1.7; 3.20

Oficiante: Pela morte de Cristo na cruz somos libertados, isto é, os nossos pe-
cados estão perdoados. E agora, glória seja dada a Deus, que, por meio do seu 
poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. 
Glória a Deus por meio da Igreja e de Cristo Jesus, por todos os tempos e para 
sempre. Amém!

– Responso de Louvor (Coro Unido): “Que Segurança” – Arr.: Lineu Soares
– Convite Para a Consagração
– Hino Congregacional: “Pelos Bosques e Campinas” CTP 195

1– Pelos bosques e campinas, pastoreia o bom Jesus.
Junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz.
Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor;
Nas angústias ou na calma vai comigo o bom pastor:

Sempre amável, tão clemente, vai comigo o bom pastor.
2– Não me afligem os perigos e não temo a tentação;
Ele sempre está comigo e sustém–me o seu bordão.
Não me aflige nem a morte pelo abismo a flagelar.
Ele é meu amparo forte em que posso confiar.

3– Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir.
Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem me ungir.
Certamente que a bondade toda a vida fruirei,
E no céu felicidade para sempre gozarei!

– Gratidão: Carlos Pereira de Magalhães Neto e Maria Helena Pereira de Magalhães
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical (Coro Unido): “Quem Meu Coração Encanta” – Thoro Harris 
& Joseph Linn 
– Pastorais
– Ofertório
– Hino Congregacional: “Pela Excelsa Majestade” CTP 230

1– Pela excelsa majestade dos céus, da terra e mar;
Pelo dom de teu amor, pela graça que é sem par.

Nós te damos, ó Senhor, mil louvores com fervor.
Nós te damos, ó Senhor, mil louvores com fervor.

2– Pela noite enluarada e a clara luz do sol;
Pelo azul do céu tão lindo, pelas flores coloridas.

3– Pelo coração e mente, sentidos e emoções;
Pelas santas alegrias que nos dão satisfação.

4– Pelas bênçãos da família, amigos e os irmãos;
Pela fé que nos anima a esperança e a bondade.

– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “Em Tudo as Tuas Mãos” CTP 232 (4ª estrofe)

4– Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos,
Nascida, ó Deus, da multidão de quanto a ti devemos.

– Leitura Bíblica: Pregador 
– Responso à Palavra de Deus: “Aleluia” Vulpius CTP 432

Aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Roberto Mauro de S. Castro
– O Credo na Linguagem de Hoje

Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade 
são maiores que nossa fraqueza. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre 
disposto a amar–nos e a orientar–nos. Cremos na sua Palavra, registrada nas escri-
turas. Estamos comprometidos com ele, e, por sua causa, com a felicidade de todos 
os homens. Cremos que o Espírito Santo age em nós; cremos que é força, sustento e 
bondade em nossa vida. Por isso, buscamos a integridade de caráter, a vida de paz e 
de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo. 
Assim Deus nos ajude!


