– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “Bendize, ó Minh’alma” CTP 10
Bendize, ó minh’alma, bendize ao Senhor!
E tudo que há em mim, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
E tudo que há em mim, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minh’alma, bendize ao Senhor!
E não te esqueças, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
E não te esqueças, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
IV – OUVIMOS A PALAVRA DO SENHOR DA VIDA
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” – Taizé CTP 431
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Revª. Denise Coutinho Gomes
– Afirmação de Fé: Igreja Reformada de Zurique, Suíça
Cremos que Jesus Cristo era verdadeiramente humano. Morreu numa cruz. Ressuscitou. Ele vem. Juntos confessamos: Ele vive para cada homem e cada mulher. Ele
nos chama para servir ao nosso próximo. Graças a ele nossa vida tem sentido. Sim,
Jesus Cristo é o Senhor!
– Assembleia Ordinária
– Oração do Pai Nosso
– Bênção
– Amém: “Amém” – Liturgia Grega CTP 447
Amém! Amém!
– Poslúdio: “Redime o Tempo” – Melodia Galesa. Arr.: Mark Hayes, 2013.
– Recessional: “Posludio em Ré menor” – J. G. Sachs, 1855.
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Exercícios para a Alma
I – ADORAMOS A DEUS, SENHOR DA VIDA
– Prelúdio: “Cathedral Fanfarra” – Gordon Young, 1983.
– Saudação
– Hino Congregacional: “O Grande Amor de Deus” CTP 52
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.
2– Oh, graça real! Foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz, comprou–nos Jesus, pois o preço pagou.
3– A crer nos convida tal prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus;
E quem se entregar a seu bom salvador vai vê–lo sentado na glória dos céus.
– Leitura Bíblica Alternada: João 1.1–14
Oficiante: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Mulheres: Ele estava no princípio com Deus.
Homens: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que
foi feito se fez.
Todos: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens.
Oficiante: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Mulheres: Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João.
Homens: Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de
todos virem a crer por intermédio dele.
Todos: Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz,
Oficiante: a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem.

Mulheres: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o
mundo não o conheceu.
Homens: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Todos: Mas, a todos quantos o receberam, deu–lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, a saber, aos que crêem no seu nome;
Oficiante: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus.
Todos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos
a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
– Responso: “Adorai! Em Majestade” CTP 01
Adorai em majestade! Toda a glória seja dada a Cristo Jesus!
Adorai em santidade! Vinde, louvai, e vos prostrai aos pés da cruz.
Exaltai, bem alto erguei de Cristo o nome. Adorai, glorificai Jesus Cristo, o Rei!
Adorai em santidade! Ele morreu, ele venceu: é o Rei dos reis!
– Oração de Adoração
II – AO SENHOR DA VIDA, CONFESSAMOS OS NOSSOS PECADOS
– Convite Para a Confissão
– Hino Congregacional: “Perdoa–me, Senhor” HCC 275
Perdoa–me, Senhor, se eu não vivi pra te servir,
Se em meu agir o teu amor também não refleti.
Perdoa–me, Senhor, se em teu caminho não segui,
Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir.
Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor;
Ensina–me a te ouvir e com amor servir e os santos passos teus aqui seguir.
Perdoa–me, Senhor, se eu de ti me afastei,
Se em meu caminho escuro tua luz não procurei;
Perdoa–me, Senhor, se na aflição não te busquei,
Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei.
Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor;
Ensina–me a voltar e junto a ti estar e em tua graça sempre confiar.
Perdoa–me, Senhor, se frutos eu não produzi,
Se, indiferente a tudo, a missão eu não cumpri;
Perdoa–me, Senhor, se os campos brancos eu não vi,
Se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi.
Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor;
Ensina–me a agir e meu dever cumprir e frutos dignos dedicar a ti.
– 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.
– Responso de Gratidão: “Obrigado, Senhor” CTP 493
Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Aleluia, amém!
III – AO SENHOR DA VIDA CONSAGRAMOS NOSSA EXISTÊNCIA
– Hino Congregacional: “Preciosa Graça” CTP 112
1– Preciosa graça de Jesus um infeliz salvou! Eu cego estava, deu–me luz, perdido,
e me buscou!
2– A graça, então, meu coração do medo libertou; Oh! Quão preciosa a salvação
que a graça me ganhou!
3– Perigos mil atravessei! E a graça me valeu; eu são e salvo agora irei ao santo
lar do céu.
4– Promessas deu–me o salvador e nele eu posso crer; é meu escudo e protetor em
todo o meu viver!
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Ofertório
– Hino Congregacional: “Dá Teu Melhor” – Charles Barnard HCV 15
Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor!
Põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor!
Cristo Jesus deu o exemplo de fortaleza e vigor;
Dá–lhe teu zelo dobrado, dá–lhe de tudo o melhor!
Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor!
Veste a armadura celeste às ordens do teu Senhor!
Dá teu melhor para o Mestre, abre–lhe teu coração;
Ao seu serviço consagra a melhor dedicação.
Dá pois, e te será dado: Deus deu seu Filho com amor;
Grato, fiel em serviço, dá–lhe de tudo o melhor!
Dá teu melhor para o Mestre, bem pequenino é o favor
A quem só por teu resgate morreu como um malfeitor.
Por esse seu sacrifício feito por ti, pecador,
Dá–lhe teu culto sincero, dá–lhe de tudo o melhor.

