
I – SOMENTE PELA FÉ, ADORAMOS A DEUS
– Prelúdio: “Hino de Louvor” (Ode To Praise) – Com o tema do “Castelo Forte” 
(Martin Lutero, 1529). Robert J. Hughes.
– Saudação
– Introito (Suely Freitas): “Asas da Alva” – Linda Spencer. Trad.: Harlen Miller
– Leitura Bíblica Alternada: Hebreus 11.1–11

Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
POIS, PELA FÉ, OS ANTIGOS OBTIVERAM BOM TESTEMUNHO. 

Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que 
o visível veio a existir das coisas que não aparecem.

PELA FÉ, ABEL OFERECEU A DEUS MAIS EXCELENTE SACRIFÍCIO DO QUE CAIM; PELO 
QUAL OBTEVE TESTEMUNHO DE SER JUSTO, TENDO A APROVAÇÃO DE DEUS QUANTO 
ÀS SUAS OFERTAS. POR MEIO DELA, TAMBÉM MESMO DEPOIS DE MORTO, AINDA FALA. 

Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte; não foi achado, porque Deus o 
trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. 

DE FATO, SEM FÉ É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS, PORQUANTO É NECESSÁRIO QUE 
AQUELE QUE SE APROXIMA DE DEUS CREIA QUE ELE EXISTE E QUE SE TORNA GALAR-
DOADOR DOS QUE O BUSCAM.

Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam 
e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa; pela qual 
condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.

PELA FÉ, ABRAÃO, QUANDO CHAMADO, OBEDECEU, A FIM DE IR PARA UM LUGAR 
QUE DEVIA RECEBER POR HERANÇA; E PARTIU SEM SABER AONDE IA.

– Aleluia: “Aleluia” – Jamaica CTP 433
Ale, ale, aleluia, ale, ale, aleluia!
Ale, ale, aleluia, aleluia, aleluia!

– Proclamação da Palavra: Rev. Reginaldo von Zuben
– Afirmação de Fé – Hinário Evangélico

Cremos que Deus criou o universo e, nele, o homem e a mulher, para revelar–lhes 
toda a riqueza da vida.
Cremos que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus de Nazaré para libertar o ser 
humano de toda opressão e pecado.
Cremos que Deus participa da vida de cada ser humano através da ação do Es-
pírito Santo.
Cremos que aqueles que respondem a Deus, através da fé, são constituídos em Igreja, 
para testemunhar os atos de Deus, proclamar o seu amor e, com Ele, agir em favor 
da vida humana.
Cremos que, através do exercício dos dons concedidos pelo Espírito Santo, o povo estará 
capacitado para fazer a obra de Deus, construindo a comunidade, um só corpo de 
Cristo, elevando–o à condição de vigor e maturidade “até que cheguemos à unidade 
da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus”.

– Hino (Suely Freitas): “O Pai Nosso” – Albert Hay Malotte (1895–1964). Trad.: 
J. W. Faustini
– Bênção
– Amém: “Amém Quádruplo” CTP 450

Amém, amém, amém, amém!
– Poslúdio: “Salmo 6” – Saltério de Genebra, 1542. Harmonização: Claude Gou-
dimel, 1565.
– Recessional: “Jerusalém” – Charles H. Hastings Parry, 1916.

Liturgia da
Catedral Evangélica de São Paulo

Série de Outubro
5o Centenário da Reforma

15/10/2017  •  Culto Matutino, 10h45  •  Cor Litúrgica: Verde
28o Domingo no Tempo Comum

www.catedralonline.com.br
Rua Nestor Pestana, 136/152 – 01303-010 – São Paulo, SP – (11) 3138-1600



Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas 
com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa;

PORQUE AGUARDAVA A CIDADE QUE TEM FUNDAMENTOS, DA QUAL DEUS É O AR-
QUITETO E EDIFICADOR.  

Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado 
de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa.  

– Hino congregacional: “Tu és Fiel, Senhor” CTP 63
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!

3– Pleno perdão tu dás, paz, segurança; cada momento me guias, Senhor.
E no porvir, oh! que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor.

– Oração de Adoração

II – SOMENTE PELA FÉ CONFESSAMOS A DEUS OS NOSSOS PECADOS
– Convite Para a Confissão: 2 Crônicas 7.14

Oficiante: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me 
buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei 
os seus pecados e sararei a sua terra.

– Hino Congregacional: “Súplica de Consagração” CTP 45
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.

3– Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor!
Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor!

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Rm 5.8; 1Pe 2.24; Sl 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: “Descanso Eterno” CTP 47 (2ª e 3ª estrofes)
2– Não necessito mais temer, pois Cristo me salvou.
Embora pobre pecador, bem pronto me aceitou.

A minha fé bem firme está, não vai se esmorecer.
Já foi bastante o Salvador na cruz por mim morrer.

3– Só na Palavra do Senhor a minha fé depus,
Seu nome a salvação me dá no sangue de Jesus.

III – SOMENTE PELA FÉ ENTREGAMOS A VIDA A DEUS
– Hino (Suely Freitas): “You Raise me Up” – Josh Groban (2003). Trad.: Mar-
celo Domingues
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Ofertório
– Hino Congregacional: “A Igreja Está Firmada em Cristo” CTP 410

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.

4– Mas, neste mundo, a igreja é unida ao trino Deus
E a muitos outros santos, que em paz estão nos céus.
Felizes são os salvos! Que nós também, Senhor,
Contigo a paz gozemos do eterno lar de amor.

– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “Ofertório” CTP 491

Tudo vem de ti, Senhor, 
E do que é teu te damos. Amém!

IV – SOMENTE PELA FÉ OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS
– Leitura Bíblica: Pregador


