
– Prelúdio: “Povo Santo” – Andre Campra (1660–1744).
– Introito (Coro Feminino): “Cantai a Deus” – Gilbert M. Martin
– Saudação

I – REUNIDOS, ADORAMOS A DEUS
– Leitura Bíblica Alternada: Salmo 98

Oficiante: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas; a 
sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória.
Mulheres: O Senhor fez notória a sua salvação; manifestou a sua justiça perante 
os olhos das nações.
Homens: Lembrou–se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de 
Israel; todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus.
Todos: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra; aclamai, regozijai–
vos e cantai louvores.
Oficiante: Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto;
Mulheres: com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é rei.
Homens: Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam.
Oficiante: Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes,
Todos: na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra; julgará o mundo com 
justiça e os povos, com equidade.

– Hino Congregacional: “Eu te Saúdo, Amado Redentor” CTP 69 (Letra atribuída 
a João Calvino)

1– Eu te saúdo amado redentor, que és de minha alma o eterno salvador.
A cruz por mim quiseste suportar, o meu temor, te peço, vem, Senhor, tirar.

2– Tu és o rei da graça, o Deus de amor, reinando onipotente em esplendor.
Vem, faze as nossas almas despertar e tua luz divina em nós Senhor, raiar.

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

Aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei Ferreira
– Afirmação de Fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 

Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. 
Cremos no Deus Pai, criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. 
Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas 
notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos 
e perdão para os nossos pecados. 
Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. 
Cremos na igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade funda-
mentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. 
Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, para paz, 
justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém 

– Hino (Coro Feminino): “O Senhor é a Minha Luz” – Frances Allitsen / Tom Fettke
– Pai Nosso
– Bênção
– Amém: “Amém” – liturgia calvinista CTP 437

Amém, aleluia! Aleluia! Amém, aleluia!
– Poslúdio: “Universal Meditation” – Eugene Greenfield (Manoel Vieira de Castro 
Neto), 2002.
– Recessional: “Posludio em Do Maior” – L. Bottazzo (1845–1924).
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3– Tu és a vida e tu nos susterás, com o alimento, forças nos darás.
Sustenta–nos na fé, com teu poder; permite–nos as provações aqui vencer.

4– Tu és perfeito e verdadeiro amor, não há aspereza ou fel em ti, Senhor,
 Concede haver a mesma graça em nós, para em união cantar a ti a nossa voz!

– Oração de Adoração
– Responso de Adoração (Coro Feminino): “Oração Matinal” – Bob Burroughs

II – REUNIDOS, CONFESSAMOS A DEUS OS NOSSOS PECADOS
– Convite Para a Confissão: Salmo 51.1–5

Compadece–te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a multidão das 
tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.

LAVA–ME COMPLETAMENTE DA MINHA INIQUIDADE E PURIFICA–ME DO MEU PECADO.
Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.

PEQUEI CONTRA TI, CONTRA TI SOMENTE, E FIZ O QUE É MAU PERANTE OS TEUS 
OLHOS, DE MANEIRA QUE SERÁS TIDO POR JUSTO NO TEU FALAR E PURO NO 
TEU JULGAR.

Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe.
– Hino Congregacional: “Ideal do Crente” CTP 181 (1ª e 2ª estrofes)

1– Mais pureza dá–me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi–lo, mais grata oração.

2– Mais prudência dá–me, mais paz, ó Senhor; mais gozo e alegria, mais forças 
na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais e mais humilde, mais pronto 
em te amar.

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Salmo 103.2–3

Oficiante: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de 
seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as 
tuas enfermidades. Irmãos e irmãs, creiam no Evangelho. Em Jesus Cristo somos 
perdoados. Louvemos ao Senhor!

– Responso de Louvor: “O Grande Amor de Deus” CTP 52 (1ª estrofe)
1– A Deus demos glória, pois seu grande amor o Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador, abrindo–lhe a porta de entrada no céu.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar a Jesus salvador, a Jesus redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós 
todos deu.

– Participação do Ministério de Crianças e Juniores

III – REUNIDOS, CONSAGRAMOS A DEUS A NOSSA VIDA
– Convite Para a Intercessão: Romanos 8.18–23; Apocalipse 21.3–4

Oficiante: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente 
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Homens: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
Mulheres: Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa 
daquele que a sujeitou,
Todos: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrup-
ção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Oficiante: Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta 
angústias até agora.
Homens: E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, 
igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção 
do nosso corpo.
Mulheres: Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus 
com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo 
estará com eles.
Todos: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não 
haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.

– Hino (Coro Feminino): “Oh, Vinde a Mim” – Dan Carte
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical 
– Pastorais
– 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 espe-
rança e a bondade.

– Ofertório
– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “Obrigado, Senhor” CTP 493

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


