
– Prelúdio: “Panis Angelicus” – Cesar Franck (1822–1890)

I – ADORAMOS A DEUS, O SENHOR DA IGREJA
– Saudação 
– Convite Para a Adoração: Salmo 115

Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua mi-
sericórdia e da tua fidelidade.

POR QUE DIRIAM AS NAÇÕES: ONDE ESTÁ O DEUS DELES?
No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada.

PRATA E OURO SÃO OS ÍDOLOS DELES, OBRA DAS MÃOS DE HOMENS.
Têm boca e não falam; têm olhos e não vêem;

TÊM OUVIDOS E NÃO OUVEM; TÊM NARIZ E NÃO CHEIRAM.
Suas mãos não apalpam; seus pés não andam; som nenhum lhes sai da garganta.

TORNEM–SE SEMELHANTES A ELES OS QUE OS FAZEM E QUANTOS NELES CONFIAM.
Israel confia no Senhor; Ele é o seu amparo e o seu escudo.

A CASA DE ARÃO CONFIA NO SENHOR; ELE É O SEU AMPARO E O SEU ESCUDO.
Confiam no Senhor os que temem o Senhor; Ele é o seu amparo e o seu escudo.

DE NÓS SE TEM LEMBRADO O SENHOR; ELE NOS ABENÇOARÁ; ABENÇOARÁ A CASA 
DE ISRAEL, ABENÇOARÁ A CASA DE ARÃO.

Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes.
O SENHOR VOS AUMENTE BÊNÇÃOS MAIS E MAIS, SOBRE VÓS E SOBRE VOSSOS FILHOS.

Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra.
OS CÉUS SÃO OS CÉUS DO SENHOR, MAS A TERRA, DEU–A ELE AOS FILHOS DOS HOMENS.

Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio.
NÓS, PORÉM, BENDIREMOS O SENHOR, DESDE AGORA E PARA SEMPRE. ALELUIA!

– Responso Congregacional: “Obrigado, Senhor” CTP 493
Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Aleluia, amém!.

IV – O SENHOR FORTALECE A SUA IGREJA
– Leitura Bíblica: Pregador
– Responso à Palavra de Deus: “Palavras de Vida” CTP 105 (1ª estrofe)

1– Repeti–mas inda outra vez, belas palavras de vida! 
Acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida! 
Elas vêm de cima, dão sustento e guia. 
Que belas são! Que belas são! Essas palavras de vida! 
Que belas são! Que belas são! Essas palavras de vida!

– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei A. 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 fundamentada 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 Congregacional: “Despedida do Culto” CTP 317 (1º e 3ª estrofes)
1– Oh! Vem agora, bom Jesus, a todos despedir aqui; 
E, em tua graça e tua luz, guardar–nos sempre junto a ti. 

Despede–nos com tua paz! Despede–nos em teu amor! 
Permite que nós, outra vez, nos ajuntemos, ó Senhor! 
Permite que nós, outra vez, nos ajuntemos, ó Senhor! 

3– Pai nosso, tu que estás nos céus, abençoar–nos hoje vem; 
Ó tu, Espírito de Deus, fortalecer–nos vem também.

– Oração do Senhor
– Benção
– Amém: “Amém Tríplice” CTP 449

Amém, amém, amém!
– Poslúdio: “Meditação Instrumental nº 1” – Manoel Vieira de Castro (1981–2016)
– Recessional: “A Cristo Coroai” –  Arr by Don Hustad
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 – Hino Congregacional: “Coroai” CTP 91
1– Saudai o nome de Jesus! / Arcanjos, adorai! Arcanjos, adorai!
Ao filho do bendito Deus, / Com glória, glória, glória, glória, com glória coroai!

2– Ó redimida geração, / Do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai.
Ao grande autor da salvação, / Com glória, glória, glória, glória, com glória coroai!

3– Ó perdoados cujo amor / Bem triunfante vai, bem triunfante vai.
Ao Deus varão, conquistador, / Com glória, glória, glória, glória, com glória coroai!

4– Ó raças, tribos e nações, / Ao Rei divino honrai! Ao Rei divino honrai!
A quem quebrou os vis grilhões, / Com glória, glória, glória, glória, com glória coroai!

– Oração de Adoração

II – CONFESSAMOS QUE SOMOS IGREJA PECADORA
– Convite para a Confissão: Antífona (Apocalipse 3. 19 e 20)

Sê, pois, zeloso e arrepende–te. Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha 
voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.

SENHOR, PERDOA AS FALHAS DA TUA IGREJA, POIS ESTAMOS DIANTE DE TI COM OS 
CORAÇÕES ABERTOS E ARREPENDIDOS.

– Hino Congregacional: “A História de Cristo” CTP 109 (1ª e 2ª estrofes) 
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.

– Contrição e Arrependimento 
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Romanos 5.8

Oficiante: Pela morte de Cristo na Cruz, somos libertados, isto é, os nossos pecados 
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 pedidos ou pensamos. Glória a Deus por 
meio da igreja e de Cristo Jesus, por todos os tempos e para sempre. Amém!

– Responso de Louvor: “O Júbilo Dos Anjos“ CTP 87
2– Oh! Que belos hinos hoje lá no céu! / É que já se reconciliou
A alma rebelada que, rendida a Deus. / Renascida para o lar voltou!

Glória! Glória! Os anjos cantam lá! / Glória! Glória! As harpas tocam já!
Oh! Que lindo coro dando glória a Deus. / Por mais um remido entrar nos céus!

3– Hoje o arrependido todos festejai, / Como os anjos fazem, com fervor;
Anunciai, alegres, dando glória a Deus, / Que se resgatou um pecador!

III – RENDEMOS GRAÇAS AO SENHOR DA IGREJA
– Hino Congregacional: “Hora Bendita” CTP 147

1– Bendita a hora de oração que acalma o aflito coração,
Que leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz!
Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor;
Vencendo o ardil e a tentação, bendigo a hora de oração.
Vencendo o ardil e a tentação, bendigo a hora de oração.

2– Bendita a hora de oração quando, em fervente petição,
Recorre a voz do meu clamor ao terno Deus e Salvador!
Jesus me ordena a recorrer ao seu amor, ao seu poder.
Contente e sem perturbação, eu busco a hora de oração.
Contente e sem perturbação, eu busco a hora de oração.

3– Bendita a hora de oração, de plena paz e comunhão,
Que traz–me fé e mais amor, e enche a vida de dulçor.
Desejo a vida aqui findar com fé, amor, constante orar,
E, lá no céu de resplendor, eu cantarei a Deus louvor.
E, lá no céu de resplendor, eu cantarei a Deus louvor.

– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Convite para o Ofertório
– Hino Congregacional: “Vaso de Bênção” CTP 241

1– Quero ser um vaso de bênção,  / Sim, um vaso escolhido por Deus, 
Para as novas levar aos perdidos, / Boas novas que vêm lá dos céus. 

Faze–me um vaso de bênção, Senhor, / Vaso que leve a mensagem 
de amor! 
Eis–me submisso; ao teu serviço / Eu me consagro, bendito Senhor!

2– Quero ser um vaso de bênção, / Para todos os dias fazer 
Aos culpados que vivem nas trevas / O perdão de Jesus conhecer. 

3– Quero ser um vaso de bênção, / Sim, um vaso de bênção sem par, 
Avisando que crentes em Cristo / Jubilosos nos céus vão entrar. 

4– Para ser um vaso de bênção / É mister uma vida real, 
Uma vida de fé e pureza, / Revestida de amor divinal.

– Ofertório
– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas


