
I – ADORAMOS A DEUS, SENHOR DA VIDA
– Prelúdio: “Christus, der ist mein Leben” (Cristo é a minha vida) – Coral 6 – J. S. 
Bach (1685–1750) – Adapt.: Cíntia Gasparetti
– Saudação
– Leitura Bíblica Alternada: Isaías 53.1–9

Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
PORQUE FOI SUBINDO COMO RENOVO PERANTE ELE E COMO RAIZ DE UMA TERRA 
SECA; NÃO TINHA APARÊNCIA NEM FORMOSURA; OLHAMO–LO, MAS NENHUMA 
BELEZA HAVIA QUE NOS AGRADASSE.

Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens; homem de dores e que sabe o 
que é padecer; e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, 
e dele não fizemos caso.

CERTAMENTE, ELE TOMOU SOBRE SI AS NOSSAS ENFERMIDADES E AS NOSSAS DORES 
LEVOU SOBRE SI; E NÓS O REPUTÁVAMOS POR AFLITO, FERIDO DE DEUS E OPRIMIDO.

Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; 
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.

TODOS NÓS ANDÁVAMOS DESGARRADOS COMO OVELHAS; CADA UM SE DESVIAVA 
PELO CAMINHO, MAS O SENHOR FEZ CAIR SOBRE ELE A INIQUIDADE DE NÓS TODOS.

Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; como cordeiro foi levado ao 
matadouro; e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca.

POR JUÍZO OPRESSOR FOI ARREBATADO, E DE SUA LINHAGEM, QUEM DELA COGITOU? 
PORQUANTO FOI CORTADO DA TERRA DOS VIVENTES; POR CAUSA DA TRANSGRESSÃO 
DO MEU POVO, FOI ELE FERIDO.

Designaram–lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, 
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.

IV – OUVIMOS A PALAVRA DO SENHOR DA VIDA
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” – Taizé CTP 431

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei Ferreira
– Credo Segundo João: João 4.24; 1 João 1.5,7; 4.7–8; 5.11; João 11.25; 1 João 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.

– Hino Congregacional: “Mais de Cristo” CTP 245 (1ª estrofe)
1– Mais de Cristo eu quero ser, mais por ele aqui viver,
Ter a sua compaixão, seu amor e mansidão.

Mais, mais de Cristo! Mais, mais de Cristo!
Mais do teu puro e santo amor! Mais de ti mesmo, salvador!

– Homenagem aos Professores da EBD
– Hino Congregacional: “Mais de Cristo” CTP 245 (2ª estrofe)

2– Mais de Cristo eu quero ouvir, em seus passos prosseguir,
Sempre perto dele andar, seu amor manifestar.

Mais, mais de Cristo! Mais, mais de Cristo!
Mais do teu puro e santo amor! Mais de ti mesmo, salvador!

– Oração do Pai Nosso
– Bênção
– Amém: “Amém” – Liturgia Grega CTP 447

Amém! Amém!
– Poslúdio: “Parting” – Felix Mendelssohn (1809–1847).
– Recessional: “Ich dank’dir, Gott, für all’ Wohltat” (Agradeço a Deus por todas as 
bênçãos) – Coral 223– J. S. Bach (1685–1750) – Adapt.: Cíntia Gasparetti.
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– Hino congregacional (Orquestra SoArte): “Santo! Santo! Santo!” CTP 31 – 
Arranjo: Ivan Lopes Bueno Bueno

1– Santo! Santo! Santo! Deus onipotente! / Cantam, de manhã, nossas vozes, com ardor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo! / És Deus triúno, excelso criador

2– Santo! Santo! Santo! Todos os remidos, / Juntos com os anjos, proclamam 
teu louvor.
Antes de formar–se o firmamento e a terra / Eras e sempre és, e hás de ser, Senhor!

3– Santo! Santo! Santo! Nós, os redimidos, / Não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo, só tu és perfeito, / Deus soberano, imenso em teu amor!

4– Santo! Santo! Santo! Deus onipotente! / Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo! / És Deus triúno, excelso criador!

– Oração de Adoração

II – AO SENHOR DA VIDA, CONFESSAMOS OS NOSSOS PECADOS
– Convite Para a Confissão: Tiago 1.26, 22; 1 João 3.6

Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio 
coração, a sua religião é vã. Tornai–vos, pois, praticantes da palavra e não somente 
ouvintes, enganando–vos a vós mesmos. 

TODO AQUELE QUE PERMANECE NELE NÃO VIVE PECANDO; TODO AQUELE QUE VIVE 
PECANDO NÃO O VIU, NEM O CONHECEU.

– Hino Congregacional: “Espírito do Trino Deus” CTP 383
Espírito do trino Deus, vem sobre nós!
Espírito do trino Deus, vem sobre nós!
Quebranta–nos, transforma–nos, orienta–nos, instrui–nos!
Espírito do trino Deus, vem sobre nós!

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: 1 Timóteo 1.15

Oficiante: Ouçamos as boas novas: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação: que 
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal e 
por esta razão eu lhes declaro: estamos perdoados. Louvado seja o Senhor!

– Responso de Gratidão: “As Novas do Evangelho” CTP 103 (2ª estrofe)
2– As novas do evangelho, verdadeira vida e paz,
anunciam Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz.
As novas se vos dão de que existe um salvador
poderoso e mui bondoso que perdoa ao pecador.

“Santa paz e perdão!” São as novas lá dos céus!
“Santa paz e perdão!” Bendito o nosso Deus!

III – AO SENHOR DA VIDA CONSAGRAMOS NOSSA EXISTÊNCIA
– Hino Congregacional (Orquestra SoArte): “Deixa o Salvador Te Ajudar” Col. 
19 – Arranjo: Ivan Lopes Bueno 

1– Já andaste só, em tristezas, já choraste nas trevas da solidão
com o som do silêncio a cercar–te sem saber o caminho a seguir?

Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. 
Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar
Oh, abre teu coração, aceita já o seu perdão.
Deixa o Salvador, com seu amor te salvar!

2– Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás; 
tu precisas de segurança e o conforto que só Cristo dá.

O seu Santo Espírito gozarás, sua paz em ti habitará, 
entrega a ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre ele irá.

– Oração Pastoral
– Oferenda Musical (Orquestra SoArte): Coral 88 – Helft mir Gott’s Gutte 
Preisen (Ajuda–me a dar–Te um bom louvor) – J. S Bach (1685–1750) – Adapt.: 
Cíntia Gasparetti
– Ofertório
– Hino Congregacional: “A Igreja Está Firmada em Cristo” CTP 410 (1ª, 2ª e 
3ª estrofes)

1– A igreja está firmada em Cristo, seu Senhor, que, pela água e o verbo, criou 
de novo o amor.
Buscou–a como a noiva, do céu aqui desceu, comprou–a com seu sangue e a vida 
assim nos deu.

2– Eleita pelos povos, mas tem um só Senhor, tem uma fé e origem, Jesus, o Salvador.
Bendiz somente a um nome, uma esperança tem e só de um pão partilha, que 
a graça deu também.

3– Por entre os sofrimentos da guerra divinal, a igreja a paz espera, paciente até o final.
E, na visão gloriosa que a fé conquistará, a igreja vitoriosa em Deus descansará.

– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional (Orquestra SoArte): “Tu És Fiel, Senhor” CTP 63 
(1ª e 2ª estrofes) – Arranjo: Ivan Lopes Bueno

1– Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste; tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor! Dia após dia, com bênçãos sem fim.
Teu grande amor me sustenta e me guarda; tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2– Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar;
Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar!


