
– Prelúdio: “Sonorous Elevation” – Opus 10 N. 02 – Eugene Greenfield (Manoel Vieira 
de Castro Neto), 2002
– Introito (Coro Homens de Fé): “Diante Dele Estamos Nós” – Marty Parks
– Saudação

I – “O ESPÍRITO ME LEVANTOU E ME LEVOU AO ÁTRIO INTERIOR; E EIS QUE 
A GLÓRIA DO SENHOR ENCHIA O TEMPLO” – EZEQUIEL 43.5
– Leitura Bíblica: Salmo 145.1–10

Oficiante: Exaltar–te–ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
Homens: Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
Mulheres: Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.
Todos: Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus 
poderosos feitos.
Oficiante: Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas.
Homens: Falar–se–á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza.
Mulheres: Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão 
a tua justiça.
Todos: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar–se e de grande clemência.
Oficiante: O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam 
todas as suas obras.
Todos: Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor; e os teus santos te bendirão.

– Hino Congregacional: “Invocação” CTP 172
1– Eterno Pai, teu povo congregado, humilde, implora tua graça aqui!
No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus, cercamos, com fé singela e reverente amor,
E, como atentos filhos, procuramos ciência na palavra do Senhor!

– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “A Beleza de Cristo” CTP 238 (1ª estrofe)

1– Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua pureza e amor sem fim.
Que a chama divinal consuma todo o mal, para a beleza de Cristo ser vista em mim.

IV – “MAS RECEBEREIS PODER, AO DESCER SOBRE VÓS O ESPÍRITO SANTO, 
E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS TANTO EM JERUSALÉM COMO EM TODA A 
JUDEIA E SAMARIA E ATÉ AOS CONFINS DA TERRA” – ATOS 1.8
– Leitura Bíblica: Pregador 
– Responso à Palavra de Deus: “Aleluia” Vulpius CTP 432

Aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei A. Ferreira
– Hino (Coro Homens de Fé): “Deus quer alguém” – Howard Status
– Credo Segundo João (Jo 4.24; 1Jo 1.5,7; 4.7–8; 5.11; Jo 11.25; 1Jo 3.1; 4.13)

Cremos que Deus é espírito e que aqueles que o adoram devem adorá–lo em espírito 
e em verdade. Cremos que Deus é luz e que, se andarmos na luz, teremos comunhão 
uns com os outros. Cremos que Deus é amor e que todo aquele que ama é nascido de 
Deus e conhece a Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus; que Deus nos deu a vida 
eterna e que esta vida está no Filho. Cremos que ele é a ressurreição e a vida; quem 
crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Cremos que somos filhos e filhas de Deus e 
que ele nos deu o seu Espírito.

– 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.

– Oração do Senhor
– Bênção
– Amém: “Amém” Afro americano CTP 438

Amém, amém, amém, amém, amém!
– Poslúdio: “Posludio em Sib Maior” – W. Volckmar (1812–1887)
– Recessional: “Posludio em Mi Menor” – Fr. Walczynski (1852–1937)
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2– Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teus conselhos receber,
E, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados, buscamos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor!

3– Ensina aos teus, Espírito divino; desfaze a dor dos pobres corações,
E, com a luz do teu celeste ensino, aclara bem as tuas instruções.
Aviva em nós as forças da memória e entendimento, a fim de conhecer
O rei dos céus, o Cristo, cuja glória enleva os santos anjos de prazer!

– Oração de Adoração

II – “E NÃO ENTRISTEÇAIS O ESPÍRITO DE DEUS, NO QUAL FOSTES SELADOS 
PARA O DIA DA REDENÇÃO” – EFÉSIOS 4.30
– Convite para a Confissão 
– Hino (Coro Homens de Fé): “Ao Contemplar a Rude Cruz” – arr: Buryl Red
– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Romanos 5.17, 20–21

Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que rece-
bem 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! Em nome dele somos perdoados, 
louvado seja o Senhor!

– Responso de Louvor: “Alegrai–vos Sempre” CTP 484
Alegrai–vos sempre no Senhor.
Alegrai–vos no Senhor.
Alegrai, alegrai, alegrai–vos no Senhor!

III – “ENVIAS O TEU ESPÍRITO, ELES SÃO CRIADOS, E, ASSIM, RENOVAS A 
FACE DA TERRA” – SALMO 104.30
– Convite para a Consagração: Salmo 46

Oficiante: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Todos: Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se 
abalem no seio dos mares;
Mulheres: ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes 
se estremeçam.
Homens: Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das 
moradas do Altíssimo.

Oficiante: Deus está no meio dela; jamais será abalada; Deus a ajudará desde 
antemanhã.
Todos: Bramam nações, reinos se abalam; ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve.
Mulheres: O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Homens: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra.
Oficiante: Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despe-
daça a lança; queima os carros no fogo.
Homens: Aquietai–vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou 
exaltado na terra.
Todos: O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio.

– Hino Congregacional: “Vontade Soberana” CTP 210
1– Tua vontade faze, ó Senhor! Eu sou feitura, tu és o autor.
Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer.

2– Tua vontade faze, ó meu Deus! Sonda e corrige os passos meus.
Torna–me santo como tu és, ouve os meus rogos; eis–me a teus pés!

3– Tua vontade faze, ó meu Pai! Por ela o crente vive e não cai.
Guia–me a vida com tua luz; poder e graça dá–me em Jesus.

4– Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar.
Vive, triunfa, domina, enfim, reina supremo, meu Deus, em mim!

– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Participação do Ministério de Crianças e Juniores
– Convite para o Ofertório
– Hino Congregacional: “Na Luz da Madrugada” CTP 84

1– Na luz da madrugada minha alma acorda e brada:
Bendito seja Deus! E quando o dia aquece
Eu canto em minha prece: bendito seja Deus!

2– Então a vil fraqueza transforma–se em firmeza.
Bendito seja Deus! No meio da agonia
Deus manda–me alegria, bendito seja Deus!

3– Cantai, ó continentes, louvor em sons ardentes:
Bendito seja Deus! A quem nossa alma adora
Dizei nações agora: bendito seja Deus!

4– E seja o nosso canto sincero, puro e santo:
Bendito seja Deus! Cantai, ó cristandade;
Por toda a eternidade: bendito seja Deus!

– Ofertório


