
– Prelúdio (Orquestra SoArte): “Jesus Por Nós Cativo” – letra: M. Lutero – Comp.: 
J. Walter, 1524 – Harm.: J. S. Bach (1685–1750) – Adapt.: Cíntia Gasparetti
– Introito (Coro Feminino): “Hosana! Hosana!” – Katherine K. Davis
– Saudação

I – REUNIDOS, ADORAMOS A DEUS
– Convite Para a Adoração: Isaías 40.12–15, 26

Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? 
Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana 
e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como 
seu conselheiro, o ensinou?

COM QUEM TOMOU ELE CONSELHO, PARA QUE LHE DESSE COMPREENSÃO? QUEM 
O INSTRUIU NA VEREDA DO JUÍZO, E LHE ENSINOU SABEDORIA, E LHE MOSTROU O 
CAMINHO DE ENTENDIMENTO?

Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e 
como um grão de pó na balança; as ilhas são como pó fino que se levanta.

LEVANTAI AO ALTO OS OLHOS E VEDE. QUEM CRIOU ESTAS COISAS? AQUELE QUE FAZ 
SAIR O SEU EXÉRCITO DE ESTRELAS, TODAS BEM CONTADAS, AS QUAIS ELE CHAMA PELO 
NOME; POR SER ELE GRANDE EM FORÇA E FORTE EM PODER, NEM UMA SÓ VEM A FALTAR.

– Hino Congregacional (Orquestra SoArte): “Ao Deus de Nossos Pais”  
CTP 57 – Adapt.: Cíntia Gasparetti

1– Ao Deus de nossos pais louvor e adoração rendemos,
Pois ele foi seu protetor, e é nosso e nele cremos;
Qual foi nas velhas gerações, a vida, em nossos corações, 
Por fé em Cristo temos.

IV – OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS
– Hino (Coro Feminino): “Deus de Minh’Alma” – Arr. Tom Fettke
– Leitura Bíblica: Pregadora
– Aleluia: “Aleluia” – Taizé CTP 431

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Revª Denise Coutinho Gomes
– Hino (Coro Feminino): “A Essência de Deus” – João Alexandre
– Credo Segundo João: (Jo 4.24; 1Jo 1.5,7; 4.7–8; 5.11; Jo 11.25; 1Jo 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.

– Envio: Colossenses 3.17
Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí–vos e aconselhai–vos mutuamente 
em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, 
com gratidão, em vosso coração.

– Hino Congregacional: “Nome Precioso” CTP 283 (1ª estrofe)
1– Leva tu contigo o nome de Jesus, o salvador; este nome dá conforto, hoje, sempre 
e onde for.

Nome bom, doce à fé, esperança do porvir! Nome bom, doce à fé, espe-
rança do porvir!

– Oração do Pai Nosso
– Bênção
– Amém: “Amém” – liturgia calvinista CTP 437

Amém, aleluia! Aleluia! Amém, aleluia!
– Poslúdio: “Salmo 124” – Saltério de Genebra, 1551. Harm.: Dale Grotenhuis, 1985
– Recessional: “Aus Meines Herzen Grunde Choral 1” – J. S. Bach (1685–1750) 
– Adapt.: Cíntia Gasparetti
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2– Deus Pai os sustentou com pão dos céus, diariamente,
E os amparou com sua mão, fiel, onipotente.
Jesus é pão que satisfaz qualquer que vive em plena paz 
E o busca, reverente.

3– Engrandeceram nossos pais o nome majestoso
Com salmos e hinos festivais, em canto fervoroso;
Também queremos nós aqui louvar a quem nos chama a si, 
Por seu amor bondoso.

– Oração de Adoração

II – CONFESSAMOS A DEUS O NOSSO PECADO
– Convite Para a Confissão: Filipenses 2.3–5

Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada 
um os outros superiores a si mesmo.

NÃO TENHA CADA UM EM VISTA O QUE É PROPRIAMENTE SEU, SENÃO TAMBÉM 
CADA QUAL O QUE É DOS OUTROS.

Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
– Hino Congregacional (Orquestra SoArte): “Deus se Levanta e ao Seu Olhar” 
CTP 170 – Adapt.: Cíntia Gasparetti

1– Deus se levanta e, ao seu olhar, põe–se o inimigo a debandar,
Fugindo da batalha! Qual fumo a desaparecer,
Tal como a cera a derreter, o contendor se espalha.
Se algum intenta reagir, em vão se esforça em destruir
A sólida muralha. Deus se levanta e, ao seu olhar,
Põe–se o inimigo a debandar. O meu Senhor não falha.

2– Mas, na presença do Senhor, os justos cantam seu louvor,
Exaltam sua glória. A terra se abalou, tremeu,
O Eterno todo o mal venceu, cantai–lhe pois vitória!
Os oprimidos que amparou, os afligidos que ajudou,
Guardar–lhe–ão memória. E os que livrou da vil prisão
Virão prostrar–se em multidão ante ele, sem vanglória.

3– Ó Deus, tu nos fizeste ver o teu amor e o teu poder,
Por toda a eternidade. Vem revelar o mesmo amor
E o fogo regenerador da nossa atualidade.
Transforma a vida, agora e aqui, em salmos de louvor a ti,
No campo e na cidade. E dedicai a Emanuel,
Ao grande Deus de Israel, poder e majestade.

– Contrição e Arrependimento

– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: 1 Timóteo 1.15

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

– Responso Congregacional: “Cantai e Folgai” CTP 51 (3ª estrofe)
3– Cantai e folgai! Temos livre perdão, pois Jesus nos oferta real salvação.
Dai louvores, celebrai–o: foi morto na cruz! Dai louvores, publicai–o: já vive Jesus!

III – CONSAGRAMOS A DEUS A NOSSA VIDA
– Convite Para a Intercessão
– Hino (Coro Feminino): “Té Cessar a Tormenta” – Mosie Lister
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical (Orquestra SoArte): “Oh! Guarda–nos, Senhor do Céus” – 
M. Lutero – Adapt.: Cíntia Gasparetti
– Pastorais
– Convite Para o Ofertório
– Hino Congregacional: “Castelo Forte” CTP 409 – M. Lutero – Arr.: Ivan 
Lopes Bueno

1– Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo.
Com seu poder defende os seus em todo transe agudo.
Com fúria pertinaz persegue Satanás,
Com ânimo cruel, astuto e mui rebel: Igual não há na terra.

2– A força do homem nada faz; sozinho está perdido.
Mas nosso Deus socorro traz em seu filho escolhido.
Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz,
Senhor dos altos céus; e, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha.

3– Se nos quisessem devorar demônios não contados,
Não poderiam derrotar nem ver–nos assustados.
O príncipe do mal, com seu plano infernal,
Já condenado está; vencido cairá por uma só palavra.

4– De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza.
E nada nos assustará, com Cristo por defesa.
Se temos de perder famílias, bens, poder,
Se tudo se acabar e a morte, enfim, chegar, com ele reinaremos.

– 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.


