
– Prelúdio: “Os Céus Declaram a Glória de Deus” – Ludwig van Beethoven (1770–1817)
– Introito (Coro Misto): “Guia–me na retidão” – Samuel Sebastian Wesley – 
Salmos 5.8 e 4.9
– Saudação

I – ADORAMOS A DEUS, SENHOR DA IGREJA
– Leitura Bíblica: Apocalipse 7.9–12

Oficiante: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, 
de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, ves-
tidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos;  e clamavam em grande voz, dizendo:
Mulheres: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação.
Homens: Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres 
viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo:
Todos: Amém! O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e 
o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém!

– Hino Congregacional: “Honra, Poder, Majestade” CTP 17
1– Honra, poder, majestade, riqueza, sabedoria, domínio e grandeza,
Ao vencedor da batalha é cantado ao ser, no trono do céu, coroado.

2– Soa nos céus, do triunfo, a vitória, vibra na terra, do seu nome, a glória;
Montes, oceanos, florestas e flores do seu domínio ecoam louvores.

3– Sobe do canto constante alegria: Chuvas dos altos nos vêm cada dia,
Honra, poder, majestade, entoamos, em nossos hinos que a Deus elevamos.

4– Dai ao Cordeiro o louvor que é devido. Com palma e harpa; de rubro vestido
Foi imolado – aparente fraqueza, mas triunfante já vive em grandeza!

– Oração de Adoração

– Celebração da Ceia do Senhor
– Hino (Coro Misto): “Jesus, Alegria dos Homens” – J. S. Bach (1865–1750) – Herz 
und Mund und Tat und Leben BWV 147 – Texto de Martin Jahn, 1661 – Trad.: J. W. 
Faustini, 1960.
– Distribuição dos Elementos
– Envio: 1 João 3.23

Oficiante: Ide em nome do Senhor. E o que ele manda é isto: que creiais no nome 
do seu Filho, Jesus Cristo, e que vos ameis uns aos outros, como Cristo nos mandou. 

– Hino Congregacional: “Brilha no Meio do Teu Viver” CTP 285
1– Não somente pra fazer um feito singular é preciso agir com muito ardor;
Mas as coisas mais humildes por executar deves fazê–las com todo amor.

Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver,
Pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver.

2– Oh, talvez alguma vida possas alegrar com palavras cheias de calor
Ou quem sabe algumas almas tristes alcançar com a mensagem do salvador!

3– Mesmo que agitado seja aqui o teu viver, sê mais firme tua devoção.
Vê em teu redor que há gente triste a perecer, sem ter certeza da salvação.

– Oração do Pai Nosso
– Bênção Apostólica
– Amém: “Amém” – da liturgia grega CTP 447

Amém, amém!
– Poslúdio: “Das Profundezas Clamo a Ti” (Salmo 130) – Melodia Martin Lutero, 
1524. Harmonização: Samuel Scheidt (1587–1654).
– Recessional: “Dai Graça ao Senhor” – Marche Triomphale – Sigfrid Karg–Elert 
(1877–1933).
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II – CONFESSAMOS A DEUS OS NOSSOS PECADOS
– Convite Para a Confissão: 1 João 5.1–5

Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus; e todo aquele que 
ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido.  

NISTO CONHECEMOS QUE AMAMOS OS FILHOS DE DEUS: QUANDO AMAMOS A DEUS 
E PRATICAMOS OS SEUS MANDAMENTOS.  

Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; ora, os seus 
mandamentos não são penosos,  

PORQUE TODO O QUE É NASCIDO DE DEUS VENCE O MUNDO; E ESTA É A VITÓRIA 
QUE VENCE O MUNDO: A NOSSA FÉ.  

Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus?
–Hino (Coro Misto): “Redenção” – W. A. Mozart (1756–1791) – Letra em Português: 
Antonio José dos Santos Neves (1827–1886), Alteração de J. Costa, 1970
– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Miqueias 7.18–19

Oficiante: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te es-
queces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua 
ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de 
nós; pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas 
profundezas do mar. Em nome de Jesus Cristo somos perdoados. 

– Responso de Louvor: “Meu Bom Pastor” CTP 124
Meu bom pastor, sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias–me perto de ti.
Buscaste–me, achaste–me, levaste–me salvo ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, 
jamais poderei me afastar.
Meu bom pastor, guia, senhor e rei. Meu bom pastor, pra sempre ao teu lado estarei.

III – CONSAGRAMOS A DEUS A NOSSA VIDA
– Hino Congregacional: “O Meu Pastor é o Bom Jesus” CTP 188

1– O meu pastor é o bom Jesus; jamais me deixará. Às águas frescas me conduz 
e me protegerá.

2– Jesus minha alma quer nutrir em nome do Senhor; e meu caminho dirigir com 
seu imenso amor.

3– Se pelo vale eu transitar, não temerei o mal; com seu cajado a me guiar, pros-
sigo até o final.

4– O meu pastor me pode ouvir perante o malfeitor; com óleo puro vem me ungir, 
desfaz–se o meu temor.

5– A salvação receberei do meu fiel pastor; e eternamente habitarei na casa do Senhor.

– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Convite Para o Ofertório
– Hino Congregacional: “Graças Te Dou Por Tudo” CTP 226

1– Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus,
Graças te dou por tudo que fizeste por este pecador salvo na cruz!

Graças, mil graças a ti, meu salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor!
2– Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, razão do meu viver;
A correção paterna, quando falho, provando teu amor pelo meu ser.

3– Eu te agradeço o pão de cada dia, esta água que alivia a sede dura,
O sol que aquece a pobre gente fria, bênçãos que de fartura enchem a terra.

4– Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos, sim, eu te agradeço.
Sou grato por vitórias em perigos, pelo perdão e as bênçãos que não mereço!

– Ofertório
– 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 – A IGREJA REUNIDA OUVE A VOZ DE DEUS 
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” – Honduras CTP 434

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! O Senhor Ressuscitou!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei Ferreira
– Afirmação de Fé: da Breve Declaração de Fé – Igreja Presbiteriana, EUA

Confiamos no Deus Espírito Santo, doador e renovador da vida. O Espírito nos justifica 
pela graça por meio da fé; liberta–nos para aceitarmos a nós mesmos como somos e 
para amar a Deus e ao próximo; e nos reúne juntamente com todos os fiéis em um só 
corpo de Cristo, a Igreja. O mesmo Espírito, que inspirou os profetas e apóstolos, orienta 
nossa fé e vida em Cristo, por meio das Escrituras; desafia–nos pela Palavra proclamada; 
escolhe–nos como seu povo, pelas águas do batismo; alimenta–nos com o pão da vida 
e o cálice da salvação; e chama homens e mulheres para todos os ministérios da Igreja. 
Num mundo dividido e atormentado, o Espírito nos dá coragem para orar sem cessar, 
para dar testemunho de Cristo como Senhor e Salvador, para desmascarar idolatrias na 
igreja e na cultura, para ouvir a voz dos que não têm voz e para trabalhar com os outros 
em favor da justiça, da liberdade e da paz. Em gratidão a Deus, e pelo poder do Espírito, 
buscamos servir a Cristo nos afazeres de cada dia e viver vidas santas e cheias de alegria, 
enquanto aguardamos o novo céu e nova terra de Deus, orando: “Vem Senhor Jesus!”.


