
I – ADORAMOS A DEUS, SENHOR DE TUDO
– Prelúdio: “Abra os Portais Sagrados” – Joachim Neander, 1680. Harmonização: 
A. Schreiner, 1973
– Saudação
– Leitura Bíblica: Salmo 33.1–5; 10–14 (NVT – Nova Versão Transformadora)

Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos; é apropriado que os íntegros 
o louvem.

CELEBREM AO SENHOR COM MELODIAS DA HARPA, TOQUEM MÚSICA PARA ELE 
COM INSTRUMENTO DE DEZ CORDAS.

Entoem para ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria.
POIS A PALAVRA DO SENHOR É VERDADEIRA E PODEMOS CONFIAR EM TUDO 
QUE ELE FAZ.

Ele ama o que é justo e bom; o amor do Senhor enche a terra.
O SENHOR DESFAZ OS PLANOS DAS NAÇÕES E FRUSTRA OS PROJETOS DOS POVOS.

Mas os planos do Senhor permanecem para sempre; seus propósitos jamais 
serão abalados.

COMO É FELIZ A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR, CUJO POVO ELE ESCOLHEU 
PARA LHE PERTENCER!

O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade.
DE SEU TRONO ELE OBSERVA TODOS OS HABITANTES DA TERRA.

– Responso de Louvor (Coro Homens de Fé): “Santo, Tu És Santo!” – Bruce 
Wickershrim
– Oração de Adoração

4– A tua igreja inflama com zelo e terno amor!
E seja o teu programa cumprido com vigor.
Então, os salvos de Jesus, lutando, firmes, pela cruz,
Difundirão da Bíblia a luz por toda a Pátria!

– O Credo de Constantinopla
Creio em um Deus, Pai onipotente, criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis 
e invisíveis; e em um Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de 
todos os mundos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não criado, 
sendo de uma substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas; o qual por 
nós homens e para a nossa salvação desceu do céu e encarnou–se pelo Espírito Santo e 
a virgem Maria; e se fez homem; e foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos. 
Ele sofreu e foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras; e subiu ao 
céu e assentou–se à direita do Pai; e de novo Ele virá com glória para julgar tanto vivos 
como mortos: cujo reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, 
que procede do Pai, que é com o Pai e o Filho adorado e glorificado e que falou pelos 
Profetas. Creio numa Igreja católica e apostólica. Reconheço um batismo para remissão 
dos pecados; e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém!

– Envio: Romanos 15.13
Oficiante: Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em 
vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança, 
pelo poder do Espírito Santo.

– Hino (Coro Homens de Fé): “É Preciso Simplesmente Amar” – Alexandre Rei-
chert Filho e Lineu Soares
– Oração do Senhor
– Bênção
– Amém: “Amém” – Afro americano CTP 438

Amém, amém, amém, amém, amém!
– Poslúdio: “Jesus Proteja a Pátria” – Johann Wolfgang Franck (1644–1710).
– Recessional: “Marcha Militar” – Franz Schubert (1797–1828).
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II – CONFESSAMOS O NOSSO PECADO A DEUS, SENHOR DE TUDO
– Convite Para a Confissão: 1 João 2.1–6 (NVT)

Meus filhinhos, escrevo–lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, 
alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai: Jesus 
Cristo, aquele que é justo.

ELE MESMO É O SACRIFÍCIO PARA O PERDÃO DE NOSSOS PECADOS, E NÃO APENAS 
DE NOSSOS PECADOS, MAS DOS PECADOS DE TODO O MUNDO.

E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos.
SE ALGUÉM DIZ: “EU O CONHEÇO”, MAS NÃO OBEDECE A SEUS MANDAMENTOS, É 
MENTIROSO E A VERDADE NÃO ESTÁ NELE.

Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aper-
feiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele.

QUEM AFIRMA QUE PERMANECE NELE DEVE VIVER COMO ELE VIVEU.
– Hino Congregacional: “Súplica de Consagração” CTP 45 (1ª e 2ª estrofes)

1– Meu pecado resgatado foi na cruz, por teu amor,
e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor!

Vem, inflama viva chama em meu peito, bem sem fim!
Pois te adora quem te implora: “Ó Jesus, habita em mim!”

2– Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador,
tu me guias, auxilias, e me tornas vencedor.

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Isaías 57.15 (NVT)

Oficiante: O alto e sublime, que vive na eternidade, o Santo diz: “Habito nos lugares 
altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos 
abatidos e coragem aos de coração arrependido.” Eu lhes declaro pelo nome de Jesus 
Cristo: Estamos n’Ele, perdoados. Louvado seja o Senhor!

– Responso de Louvor: “Mensagem do Senhor” CTP 108 (1ª estrofe)
1– Eis mensagem do Senhor, aleluia! Que a todos quer abençoar.
Cristo salva o pecador, aleluia! Salva até por meio de um olhar.

Oh, olhai, irmãos, olhai!
Sim! Olhai só em Jesus!
Ele salva o pecador, aleluia!
Salva até por meio de um olhar!

III – CONSAGRAMOS NOSSA VIDA A DEUS, SENHOR DE TODOS
– Convite Para a Consagração
– Hino Congregacional: “Quero o Salvador Comigo” CTP 203

1– Quero o salvador comigo; sem Jesus não posso andar.
Quero dele estar bem perto, no seu braço descansar.

Confiando no Senhor, consolado em seu amor,
Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor.

2– Quero o salvador comigo, pois tão fraca é minha fé!
Sua voz me dá conforto, quando me vacila o pé.

3– Quero o salvador comigo, dia a dia em meu viver,
Seja em luz ou entre sombras, no conflito ou no prazer.

– Oração pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Convite Para o Ofertório
– Hino (Coro Homens de Fé): “Mostra Amor” – William J. Reynolds
– Ofertório
– 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 – OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS, SENHOR DE TUDO E DE TODOS
– Leitura Bíblica: Pregador 
– Responso à Palavra de Deus: “Aleluia” – Vulpius CTP 432

Aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Reginaldo von Zuben
– Hino Congregacional: “Oração Pela Pátria” SH 628

1– Por nossa Pátria, oramos a Ti, supremo Deus!
Por nosso lar, clamamos a Ti, ó Rei dos céus!
Bendize a vida pastoril, governa o brio senhoril,
Modera a lida mercantil: Deus, Salve a Pátria!

2– Da Pátria, que nos deste, desvie tua mão.
Desgraças, fome e peste, perfídia e sedição;
Sustenta a ordem nacional, o bom governo imparcial,
E dá–nos graça divinal: Deus, Salve a Pátria!

3– Dá–nos real civismo, constante, fiel, audaz.
Promove o cristianismo do Príncipe da Paz.
Da Pátria, afasta ideias vãs, derrama bênçãos temporãs.
Inspira em nós, doutrinas sãs: Deus, Salve a Pátria!


