
– Prelúdio: “Castelo Forte É Nosso Deus” – Melodia: Martin Lutero, 1529. Arr.: Mi-
chael G. Fischer (1773-1829)

I – SOMENTE CRISTO É O ALVO DE NOSSA ADORAÇÃO
– Saudação
– Leitura Bíblica: João 1.1–14

Oficiante: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Homens: Ele estava no princípio com Deus.
Mulheres: 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.
Homens: Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João.
Mulheres: 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.
Homens: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o 
mundo não o conheceu.
Mulheres: 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 creem 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.

O Deus da minha fé punha o homem acima da lei e o amor no lugar das velhas tradi-
ções. Ele não tinha uma pedra onde recostar a cabeça e confundia–se entre os pobres. 
Só conheceu os doutores quando estes duvidaram de sua palavra. Esteve com juízes, que 
procuravam condená–lo. Foi visto entre a polícia, preso. Pisou o palácio do governador 
para ser chicoteado.
O Deus da minha fé trazia uma coroa de espinhos. Vestia uma túnica toda tecida de 
sangue. Dispôs de batedores que lhe abriram o caminho do Calvário, onde morreu entre 
ladrões, na cruz.
O Deus da minha fé não é outro senão o filho de Maria, Jesus de Nazaré. Todos os dias 
ele morre crucificado pelo nosso egoísmo. Todos os dias ele ressuscita. 

– Hino Congregacional: “Vinde, Meninos” CTP 267 (1ª estrofe)
1– Vinde, meninos! Vinde a Jesus! Ele ganhou–vos bênçãos na cruz!
Aos pequeninos ele conduz. Oh! Vinde ao salvador!

Que alegria! Sem pecado ou mal, reunir–nos todos, afinal,
Na santa pátria celestial com Cristo, o salvador!

– Celebração de Batismo Infantil: Maria Luiza Kiyohara Villalva
– Hino Congregacional: “Vinde, Meninos” CTP 267 (4ª estrofe)

4– Eis a chamada: Vinde hoje a mim!
Não há no mundo quem ame assim.
Seu grande amor por vós não tem fim. Oh! Vinde ao salvador!

Que alegria! Sem pecado ou mal, reunir–nos todos, afinal,
Na santa pátria celestial com Cristo, o salvador!

– Oração do Senhor
– Bênção
– Amém: “Amém” – Liturgia grega CTP 447

Amém, amém!
– Poslúdio: “Salmo 130” – Saltério de Genebra, 1539. Harm.: Claude Goudimel, 1564
– Recessional: “Posludio em Si bemol Maior” – J. G. Sachs (1855-1871)
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– Hino 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 – SOMENTE CRISTO MORREU PARA NOS PERDOAR
– Convite Para a Confissão
– Hino Congregacional: “Alvo Mais que a Neve” CTP 98

1– Seja bendito o cordeiro que na cruz por nós padeceu;
Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu.
Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão,
Os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão.

Alvo mais que a neve! Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.

2– Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto ele amou!
Eis nessas chagas pureza para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor!

3– Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas: purificas também, ó Jesus.
Lavas de todo pecado! Que maravilha de amor!
Pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor!

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Salmo 32.1–5

Oficiante: Bem–aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é co-
berto. Bem–aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo 
espírito não há dolo. Em nome de Jesus Cristo eu lhes declaro: estamos perdoados. 
Louvado seja o Senhor!

– Responso de Louvor (Coro Homens de Fé): “Graça” – versão Quarteto Master

III – SOMENTE A CRISTO CONSAGRAMOS A VIDA
– Convite Para a Consagração
– Hino Congregacional: “Bondoso Amigo” CTP 212

1– Que bondoso amigo é Cristo! Revelou–nos seu amor
E nos manda que levemos a seus pés a nossa dor.
Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação?
É porque não confiamos tudo a ele, em oração.

2– Andas triste e carregado de pesares e temor?
A Jesus, refúgio eterno, vai, com fé, teu mal expor.
Teus amigos te desprezam? Conta–lhe isso em oração
E, por seu amor tão terno, paz terás no coração.

3– Cristo é verdadeiro amigo! Disso prova nos mostrou
Quando, para ver remido ao culpado, se encarnou.
Derramou precioso sangue, para as manchas nos lavar;
Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar!

– Oração pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Agradecimento pelos 35 anos da Fundação Mary H. Speers
– Convite Para o Ofertório
– Hino (Coro Homens de Fé): “Castelo Forte” – Marin Luther/Dennis Allen
– Ofertório
– Oração de consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “Em Tudo as Tuas Mãos” CTP 232 (4ª estrofe)

4– Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos,
Nascida, ó Deus, da multidão de quanto a ti devemos.

IV – SOMENTE DE CRISTO SEGUIMOS A PALAVRA
– Leitura Bíblica: Pregador 
– Responso à Palavra de Deus: “Aleluia” – Honduras CTP 434

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, / O Senhor Ressuscitou!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei Ferreira
– Hino (Coro Homens de Fé): “Digno é o Cordeiro” – Rodger Strass
– O Deus da Minha Fé (Livro de Culto e Orações – 9ª Assembleia do CMI)

O Deus da minha fé nasceu numa gruta. Era judeu, foi perseguido por um rei estran-
geiro e caminhava errante pela Palestina. Fazia–se acompanhar por gente do povo, dava 
pão aos que tinham fome, luz, aos que viviam nas trevas, liberdade, aos que jaziam 
acorrentados, paz, aos que suplicavam por justiça.


