
– Prelúdio: “Chorus of Praise” – Randolph Johnston, 1964.
– Introito (Coro Misto): “Josué Venceu a Luta em Jericó” – Charles L. Cooke
– Saudação

I – REUNIDOS, ADORAMOS A DEUS
– 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!

– Leitura Bíblica Alternada: Filipenses 2.5–11
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,

POIS ELE, SUBSISTINDO EM FORMA DE DEUS, NÃO JULGOU COMO USURPAÇÃO O 
SER IGUAL A DEUS;

antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando–se em seme-
lhança de homens; e, reconhecido em figura humana,

A SI MESMO SE HUMILHOU, TORNANDO–SE OBEDIENTE ATÉ À MORTE E MORTE DE CRUZ.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima 
de todo nome,

PARA QUE AO NOME DE JESUS SE DOBRE TODO JOELHO, NOS CÉUS, NA TERRA E 
DEBAIXO DA TERRA,

e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.

– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei A. Ferreira
– Hino (Coro Misto): “Ninguém Conhece meu Labutar” – Tradicional Spiritual
– Ordenação e Investidura de Oficiais
– 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 santa igreja universal; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; e na vida eterna. Amém.

– Hino Congregacional: “Os Nossos Filhos São de Deus” CTP 271 (1ª e 2ª estrofes)
1– Os nossos filhos são de Deus a herança e agora nós os vamos consagrar;
Deus diz que o reino já é da criança, por isso não as vamos estorvar.

2– Cristo é pregado em todos os lugares, e muita gente assim ele alcançou,
Mas com Noé e com seus familiares, na fé do pai, os filhos Deus salvou.

– Batismo Infantil: Cecília Gouvea Franco Lobato
– Hino Congregacional: “Os Nossos Filhos São de Deus” CTP 271 (3ª e 4ª estrofes)

3– Se os pais são crentes, firmes e zelosos, para a palavra aos filhos transmitir,
Hão de colher os frutos mais viçosos que a vinha inteira pode produzir.

4– Se nossos filhos, no caminho certo nós educarmos com fé e oração,
Jesus com eles andará bem perto não cairão ao vir a provação!

– Pai Nosso
– Bênção
– Amém: “Amém” – liturgia calvinista CTP 437

Amém, aleluia! Aleluia! Amém, aleluia!
– Poslúdio: “Salmo 23” – Melodia Tradicional Norteamericana. Harm: Harold 
Moyer, 1965.
– Recessional: “Vencendo Vem Jesus!” – William Steffens, 1852. Arr.: Lani Smith, 1974.
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– Responso Congregacional: “Glória pra Sempre” CTP 65
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus; a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá;
À Raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há,
O adorarão e confessarão: “Jesus Cristo é o Senhor!” Ele é o Senhor! Ele é o Senhor!
Ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor!Todo joelho se dobrará, 
Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor!

– Oração de Adoração

II – REUNIDOS, CONFESSAMOS A DEUS OS NOSSOS PECADOS
– Convite para a Confissão: 1 João 1.6–9

Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos 
e não praticamos a verdade.

SE, PORÉM, ANDARMOS NA LUZ, COMO ELE ESTÁ NA LUZ, MANTEMOS COMUNHÃO 
UNS COM OS OUTROS, E O SANGUE DE JESUS, SEU FILHO, NOS PURIFICA DE 
TODO PECADO.

Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a 
verdade não está em nós.

SE CONFESSARMOS OS NOSSOS PECADOS, ELE É FIEL E JUSTO PARA NOS PERDOAR 
OS PECADOS E NOS PURIFICAR DE TODA INJUSTIÇA.

– Cantando a Reforma Protestante: “Espera em Deus” – CTP 201 – Letra e 
Música do Saltério de Genebra, 1561. Letra do Salmo 42. Música: Louis Bourgeois 
(1510–1561).

1– Qual suspira a corça inquieta pelas águas, a bramir,
Tua divinal presença quer minha alma, ó Deus, sentir.
Sede intensa me angustia. Quando, ó Deus, virá o dia
De contínuo me alegrar por teu rosto contemplar?

2– Só de lágrimas amargas tenho enchido os dias meus,
Pois os ímpios me atormentam, perguntando por meu Deus.
Choro, então, os velhos dias quando, em santas alegrias,
Proclamava o teu louvor, junto a ti, ó meu Senhor!

3– Em rajadas tormentosas, teu juízo me alcançou;
Mas minha alma, inda ferida, penitente, se humilhou.
Tu, então, meus pés guiando, com ternura me amparando,
Alto abrigo me vens dar e na rocha me firmar

4– Por que tremes, ó minha alma, e te abates dentro em mim?
Vão bem longe os teus anseios; Deus, ao teu penar, pôs fim.
Ele as ondas más quebranta, nos seus braços te levanta.
Ó minha alma, sem temor, canta a Deus o teu louvor!

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Romanos 5.8; 1 Pedro 2.24; Salmo 103.17

Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, 
sendo nós ainda pecadores. Ele mesmo carregou os nossos pecados no seu corpo 
sobre a cruz, para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. A 
misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Eu vos declaro: somos perdoados 
em nome de Jesus Cristo. Louvemos a Deus pelo perdão a nós ofertado!

– 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.

III – REUNIDOS, CONSAGRAMOS A DEUS A NOSSA VIDA
– Convite para a Intercessão
– Hino (Coro Misto): “Há um Remédio em Gileá” – D. L. Dawson
– 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!

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

Aleluia, aleluia, aleluia!


