
– Prelúdio: “Pelo Amor do Pai Gerado” –   Cantochão do Séc. XII – Arr.: James 
Southbridge, 1971.
– Saudação

I – NO ADVENTO, AGUARDAMOS O NASCIMENTO DO MESSIAS
– Liturgia da Guirlanda do Advento

Oficiante: Vocês, céus elevados, façam chover justiça; derramem–na as nuvens. Abra–
se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela; eu, o Senhor, a criei.
Família: Advento quer dizer “a vinda”. Acendemos esta vela como símbolo da vinda 
da luz verdadeira, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Todos: No Advento, nós nos preparamos para o dia quando “lobos e ovelhas viverão 
em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns 
com os outros e crianças pequenas os guiarão.” (Isaías 11.6)

– Leitura Bíblica: Isaías 11.1–10
Oficiante: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, um renovo.
Congregação: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e 
de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e 
de temor do Senhor.
Oficiante: Deleitar–se–á no temor do Senhor; não julgará segundo a vista dos seus 
olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos;
Congregação: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor 
dos mansos da terra; ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus 
lábios matará o perverso.
Oficiante: A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins.
Congregação: O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito; 
o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará.
Oficiante: A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão; o leão 
comerá palha como o boi.

(William Sharp) do poema “Under the Dark Star”, Trad.Wilian Dolfini, 2017
– Cerimônia de Investidura de Presbíteros
– Credo segundo João: (Jo 4.24; 1 Jo 1.5,7; 4.7–8; 5.11; Jo 11.25; 1 Jo 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.

– Celebração da Ceia do Senhor
– Hino Congregacional: “Eu Sou o Pão da Vida” – M. Suzanne Toolan

1– Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome;
Quem crê em mim não terá sede. Todo o que o Pai me dá, esse há de vir a mim.

E eu o ressuscitarei, e eu o ressuscitarei, e eu o ressuscitarei no último dia.
2– O pão é a minha carne, que hei de dar para a vida do mundo.
E o que comer deste pão viverá eternamente. Viverá eternamente.

3– Se não comerdes da carne, a carne do Filho do homem, e não beberdes do seu sangue,
Não tereis vida em vós mesmos, não tereis vida em vós mesmos.

4– Eu sou a ressurreição, eu sou a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente, viverá eternamente.

5– Senhor, Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo,
O Cristo Filho de Deus que deveria vir ao mundo, que deveria vir ao mundo.

– Distribuição dos Elementos
– Solo (Cyrene Papparotti): “Bênção para o Lar” – comp. May Brahe – letra Helen 
Taylor – trad.: J.W. Faustini
– Oração do Senhor
– Bênção Apostólica
– Amém: “Amém Tríplice” CTP 449

 Amém, amém, amém!
– Poslúdio: “Pastorale ‘Pequena Vila de Belém’” – Melodia Inglesa. Arr.: Edward 
W. Beals, 2010.
– Recessional: “Fugue, or Voluntary” – William Selby (1738–1798).

Liturgia da Catedral Evangélica de São Paulo

Série de Dezembro: A Essência

03/12/2017  •  Culto Matutino, 10h45  •  Cor Litúrgica: Roxo
1o Domingo do Advento

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



Congregação: A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado 
meterá a mão na cova do basilisco.
Oficiante: Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a 
terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Congregação: Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé que está posta por 
estandarte dos povos; a glória lhe será a morada.

– Hino Congregacoinal: “Do Tronco Rude” CTP 326
1– Do tronco rude e forte, da estirpe de Jessé, vem um rebento novo que infunde nova fé;
E nele Deus se apraz; nas trevas do universo, Jesus a luz nos traz.

2– Tu eras o anelo do povo de Israel. Da seiva do rebento se nutre agora o fiel.
Ó verbo divinal! De Deus tu foste a oferta perfeita do natal.

3– Da antiga profecia a rosa a vicejar, imprime em minha vida sentido singular.
Foi Cristo quem mostrou o meu caminho certo que Deus predestinou.

4– Ó Cristo, dom precioso do amor do eterno Deus. Na rota do seu reino dirige 
os passos meus,
E quando, enfim, chegar ao termo da jornada, recebe–me em teu lar.

– Oração de Adoração

II – NO ADVENTO, AGUARDAMOS A VINDA DO SENHOR QUE NOS PERDOA
– Convite para a Confissão
– Hino Congregacional: “A Ti, Senhor, Te Pedimos” CTP 42

1– A ti, Senhor, te pedimos o teu perdão, teu alento:
Pecamos por nossos atos, palavras e pensamentos.

2– De tempos já sem memória vivemos tão separados
Da tua mesa bendita: perdoa nossos pecados.

3– De tempos já sem memória vivemos tão separados
De todos os que tu amas: perdoa nossos pecados.

4– De tempos já sem memória vivemos desesperados
Em lutas, ódio e malícia: Perdoa nossos pecados.

5– Um coração puro dá–nos e mãos que façam justiça,
Plantando o teu evangelho e ao fim a vida floresça.

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: 2 Coríntios 5.19; Romanos 8.1

Em arrependimento e fé, recebei, irmãos e irmãs, a promessa da graça e a segurança 
do perdão. Deus reconciliou em Cristo o mundo consigo mesmo, perdoando às pessoas 
as suas ofensas. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 
Jesus. Os vossos pecados vos são perdoados por causa do seu nome.

– Responso de Louvor: “Mil Vezes Mil Louvores” CTP 80
1– Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por seu insigne amor por todos seja sempre louvado o salvador!

Mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor; que nos amou e nos 
salvou, bendito salvador!

2– Eis ao redor do trono do redentor Jesus milhares de milhares em refulgente luz;
Com reverência adoram o grande salvador e ao bom cordeiro rendem as honras e o louvor.

3– Oh! Vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do redentor sem par!
Com vozes de vitória seu nome proclamai! Mil vezes mil louvores a Cristo tributai!

– Participação do Ministério de Crianças e Juniores

III – NO ADVENTO, AGUARDAMOS A VINDA DO SENHOR A QUEM CON-
SAGRAMOS A VIDA
– Convite para a Consagração
– Hino (Coro Misto): “Senhor, Põe tua Mão Direita Sobre Nós” – J. W. Faustini
– Oração pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Hino Congregacional: “Buscai Primeiro” CTP 136

1– Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça,
E todas as coisas vos serão acrescentadas.

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
2– Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra
Que procede da boca de Deus. Aleluia! Aleluia!

3– Batei, batei e abrir–se–vos–á; buscai e achareis.
Pedi, pedi e dar–se–vos–á. Aleluia! Aleluia!

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

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

IV – NO ADVENTO, AGUARDAMOS A VINDA DO SENHOR QUE NOS EDI-
FICA COM SUA PALAVRA
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” – M. Vulpius CTP 432

Aleluia, Aleluia, Aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei Ferreira
– Hino (Coro Misto): “Profunda Paz” – Douglas E. Wagner – texto de Fiona Macleod 


