
– Prelúdio: “Prelúdio em Fá Maior” – J. S. Bach (1685–1750).
– Saudação

I – REUNIDA, A IGREJA ADORA A DEUS
– Leitura Bíblica: Salmo 67 (Nova Almeida Atualizada)

Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós 
o seu rosto;

PARA QUE SE CONHEÇA NA TERRA O TEU CAMINHO E, EM TODAS AS NAÇÕES, 
A TUA SALVAÇÃO.

Louvem–te os povos, ó Deus! Louvem–te os povos todos!
ALEGREM–SE E EXULTEM AS NAÇÕES, POIS JULGAS OS POVOS COM JUSTIÇA E GUIAS 
NA TERRA AS NAÇÕES.

Louvem–te os povos, ó Deus! Louvem–te os povos todos!
A TERRA DEU O SEU FRUTO, E DEUS, O NOSSO DEUS, NOS ABENÇOA.

Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão.
– Hino Congregacional: “Cristo Jesus Há de Reinar” CTP 12

1– Cristo Jesus há de reinar por onde quer que o sol passar.
Seu reino o mundo irá fruir enquanto a lua reluzir.

2– Preces a ele se erguerão, hinos os povos cantarão;
Glória darão ao Deus, Senhor, nos sacrifícios de louvor.

3– Tribos e reinos de além–mar no seu amor hão de habitar;
Vozes infantes se erguerão e o santo nome bendirão.

4– Eis o esperado das nações! Os presos saltam das prisões;
Os fatigados acham paz e aos pobres, bênçãos, ele traz.

5– Povos cristãos da santa grei, honremos nosso grande rei;
Anjos entoem ao Senhor e a terra exulte em seu louvor!

da vida de cada ser humano através da ação do Espírito 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 Congregacional: “Convite aos Meninos” CTP 267 (1ª e 2ª estrofes)
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!

2– Já, sem demora, a todos convém ir caminhando à glória de além.
Ele vos chama, quer vosso bem. Oh! Vinde ao salvador!

– Batismos Infantis: Lorena Ludymila de Lima Martins e Isac Silva Martins
– Hino Congregacional: “Convite aos Meninos” CTP 267 (1ª e 2ª estrofes)

3– Com grande amor, Jesus sempre o diz; quer receber–vos no bom país,
Quer conceder–vos vida feliz. Oh! Vinde ao salvador!

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!

– Oração do Pai Nosso
– Bênção
– Amém: “Amém Quádruplo” CTP 450

Amém, amém, amém, amém!
– Poslúdio: “Solitude” – Sylvia K. Riggs, 1987.
– Recessional: “Sortie” – George Blake, 2010.
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– Oração de Adoração

II – CONTRITA, A IGREJA CONFESSA SEU PECADO A DEUS
– Convite Para a Confissão
– Hino Congregacional: “Perdão, Senhor” CTP 44

1– Se sofrimento te causei, Senhor;
Se a meu exemplo o fraco tropeçou;
Se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor!

2– Se vão e fútil foi o meu falar;
Se a meu irmão não demonstrei amor;
Se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor!

3– Se indiferente foi o meu viver;
Tranquilo, calmo, sem lutar por ti;
Devendo estar mui firme no labor, perdão, Senhor!

4– Escuta, ó Deus, a minha oração;
E vem livrar–me de incertezas mil;
Transforma este pobre pecador! Amém, Senhor!

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Rm 8.34; 2Co 5.17

Oficiante: Ouçam as boas novas. Quem está na posição de condenar? Somente 
Cristo, e Cristo morreu por nós, Cristo reina no poder por nós, Cristo intercede por 
nós. Assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura; passou o que era velho e 
apareceu o que é novo. Saibam que estão perdoados e tenham a paz. 

– Responso de Louvor: “Louvemos ao Senhor” CTP 72
Louvemos ao Senhor, ao Pai da eternidade, / Que mostra tanto amor à pobre 
humanidade!
Seu Filho aqui sofreu por nossa redenção, / E com o Pai nos deu bendita comunhão!

III – CONSAGRAMOS A DEUS A NOSSA VIDA
– Convite Para a Intercessão
– Hino Congregacional: “Segurança e Paz” CTP 202

1– Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz.
O meu passo incerto tu dirigirás; ao sentir–te perto nunca perco a paz.

2– Os espinhos tantos, que nos vêm sangrar, são remédios santos para nos curar;
Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo o que se passa nos conduz aos céus.

3– Não há dor que seja sem divino fim; faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim
E, apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas, com imenso amor.

4– Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus;
Companheiro amigo, ao meu lado vem! Fica, ó Deus, comigo, infinito bem.

– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Convite Para o Ofertório
– Hino Congregacional: “Confiança em Jesus” CTP 187

1– Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, ó meu salvador!
Sobre a cruz morreste para me livrar; tudo padeceste para me salvar.

Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor; só em ti confio, o meu Salvador!
2– Só em ti confio, pois, com grande amor, Nunca desprezaste um só pecador.
Todo o que, contrito, a teus pés se achou, salvação de graça por ti alcançou.

3– Só em ti confio: és fiel, Senhor, mui constante e firme, sempre amparador!
Tua excelsa graça nunca faltará! Quem em ti confia não perecerá!

4– Só em ti confio: grande é teu poder, pois todo inimigo podes bem vencer.
Salvo e mui seguro viverei, Senhor, sempre protegido pelo teu amor!

– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “Obrigado, Senhor” CTP 493

Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Aleluia, amém!

IV – OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” Jamaica CTP 433

Ale, ale, aleluia, ale, ale, aleluia!
Ale, ale, aleluia, aleluia, aleluia!

– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei Ferreira
– Hino Congregacional: “Dai Graças ao Senhor” CTP 224

1– Dai graças ao Senhor de coração e mente, Deus nos abençoou maravilhosamente!
Dos braços maternais, guiou–nos pela mão, seus incontáveis bens jamais nos deixarão.

2– Que possa o eterno Deus estar ao nosso lado e alegre os corações na paz 
do seu cuidado.
A sua graça e amor nos venham dirigir, livrando–nos do mal, agora e no porvir.

3– Louvor e glória dai, erguendo em canto um hino a Deus o filho, ao Pai e ao Espírito Divino:
Que era e que será, e é hoje o trino Deus; agora e sem cessar, dêem graças terra e céus!

– 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 


