
– Prelúdio: “Quem é o Pequeno a Repousar?” – Melodia Tradicional Inglesa. Arr.: 
Kenneth T. Kosche, 2003.
– Introito (Coro Feminino): “Cântico de Louvor” – Camp Kirkland e Tom Fettke
– Saudação

I – ADORAMOS A DEUS
– Liturgia da Guirlanda do Advento

Leitor 1: No Advento, em esperançosa expectativa, nós aguardamos a vinda do Messias.
Leitor 2: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e 
dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que traduzido quer dizer Deus Conosco.

– Hino Congregacional: “Ó Vem, Emanuel” CTP 327 (1ª e 2ª estrofes)
1– Ó vem, ó vem Emanuel! Redime o povo de Israel,
Que geme em triste exílio e dor e aguarda o grande redentor!

Dai glória a Deus, Emanuel virá em breve, ó Israel!
2– Ó vem aqui nos animar e nossas almas despertar;
Dispersa as sombras do temor e as nuvens densas do terror.

– Leitura Bíblica Alternada: Isaías 35
O deserto e a terra se alegrarão; o ermo exultará e florescerá como o narciso.

FLORESCERÁ ABUNDANTEMENTE, JUBILARÁ DE ALEGRIA E EXULTARÁ; DEU–SE–LHES A 
GLÓRIA DO LÍBANO, O ESPLENDOR DO CARMELO E DE SAROM; ELES VERÃO A GLÓRIA 
DO SENHOR, O ESPLENDOR DO NOSSO DEUS.

Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes.
DIZEI AOS DESALENTADOS DE CORAÇÃO: SEDE FORTES, NÃO TEMAIS. EIS O VOSSO 
DEUS. A VINGANÇA VEM, A RETRIBUIÇÃO DE DEUS; ELE VEM E VOS SALVARÁ.

Então, se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos;
OS COXOS SALTARÃO COMO CERVOS, E A LÍNGUA DOS MUDOS CANTARÁ; POIS ÁGUAS 
ARREBENTARÃO NO DESERTO, E RIBEIROS, NO ERMO.

A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta, em mananciais de 
águas; onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos.

3– Que delícia de amor! Junto com o Senhor anda o crente zeloso e leal. 
O seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real!

4– Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, 
teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir.

– 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 – OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS
– Hino (C. Feminino): “O Natalício de Um Rei” – W. H. Neidlinver. Arr.: Tom Fettke
– Leitura Bíblica: Pregador 
– Aleluia: “Aleluia” – Taizé CTP 431

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Assir Pereira
– Hino Congregacional: “Palavras de Vida” CTP 105

1– Repeti–mas inda outra vez, belas palavras de vida!
Acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida!
Elas vêm de cima, dão sustento e guia.

Que belas são! Que belas são! Essas palavras de vida!
Que belas são! Que belas são! Essas palavras de vida!

2– Cristo a todos agora dá belas palavras de vida.
Dá–lhe ouvidos, ó pecador! Belas palavras de vida!
Por amor te salva, ele ao céu te chama.

 – Afirmação de Fé: Igreja Unida do Canadá
Não estamos sós. Vivemos no mundo de Deus. Cremos em Deus, que criou e continua 
criando, que veio em Jesus Cristo para reconciliar e renovar. Confiamos em Deus, que 
nos chama a ser Igreja; a amar e servir os outros; a procurar Jesus, crucificado e res-
suscitado, nosso juiz e nossa esperança. Na vida, na morte e na vida depois da morte 
Deus está conosco. Não estamos sós. Graças sejam dadas a Deus.

– Hino (C. Feminino.): “Noite Santa” – Adolphe Adam. Arr.: Camp Kirkland e Tom Fettke
– Oração do Senhor
– Bênção
– Amém: “Amém” – Liturgia calvinista CTP 437

Amém, aleluia! Aleluia! Amém, aleluia!
– Poslúdio: “Pastorale ‘Do Tronco Rude e Forte’” – Melodia Alemã, Séc.XVI. Arr.: 
Edward W. Beals, 2010.
– Recessional: “Marche Pontificale” – Gordon Young, 1984.
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E ALI HAVERÁ BOM CAMINHO, CAMINHO QUE SE CHAMARÁ O CAMINHO SANTO; O 
IMUNDO NÃO PASSARÁ POR ELE, POIS SERÁ SOMENTE PARA O SEU POVO; QUEM 
QUER QUE POR ELE CAMINHE NÃO ERRARÁ, NEM MESMO O LOUCO. 

Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele; mas os 
remidos andarão por ele.  

OS RESGATADOS DO SENHOR VOLTARÃO E VIRÃO A SIÃO COM CÂNTICOS DE JÚBILO; 
ALEGRIA ETERNA COROARÁ A SUA CABEÇA; GOZO E ALEGRIA ALCANÇARÃO, E DELES 
FUGIRÁ A TRISTEZA E O GEMIDO.

– Hino Congregacional: “Ó Vem, Emanuel” CTP 327 (3ª e 4ª estrofes)
3– Ó vem, rebento de Jessé, e aos filhos teus renova a fé;
Que possam Hades dominar e sobre a morte triunfar!

Dai glória a Deus, Emanuel virá em breve, ó Israel!
4– Vem, Filho de Davi, ó vem! Descerra o céu de todo o bem.
Suprema glória nos darás por esta senda que abrirás!

– Oração de Adoração

II – CONFESSAMOS NOSSOS PECADOS A DEUS
– Convite Para a Confissão
– Hino Congregacional: “Perdoa–me, Senhor” HCC 275

1– Perdoa–me, Senhor, se eu não vivi pra te servir, se em meu agir o teu amor 
também não refleti.
Perdoa–me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce 
voz não quis ouvir.
Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor;
Ensina–me a te ouvir e com amor servir e os santos passos teus aqui seguir.

2– Perdoa–me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua 
luz não procurei;
Perdoa–me, Senhor, se na aflição não te busquei,
Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei.
Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor;
Ensina–me a voltar e junto a ti estar e em tua graça sempre confiar.

3– Perdoa–me, Senhor, se frutos eu não produzi, se, indiferente a tudo, a missão 
eu não cumpri;
Perdoa–me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus 
talentos não desenvolvi,
Escuta a minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor;
Ensina–me a agir e meu dever cumprir e frutos dignos dedicar a ti.

– Contrição e Arrependimento

– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Salmo 25.8–10

Oficiante: Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia 
os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do 
Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus 
testemunhos, e por esta razão eu lhes declaro: estamos em Cristo perdoados. Lou-
vemos ao Senhor com grande alegria!

– Responso de Louvor (C. Feminino): “Vai Contar” – Camp Kirkland e Tom Fettke

III – CONSAGRAMOS A VIDA A DEUS
– Convite Para a Intercessão
– Hino Congregacional: “A Paz do Céu” CTP 114

1– Maravilhoso e sublime pra mim, sim, nunca me esquecerei;
Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei!
Oh! Quão precioso e amigo ele é! Salvou–me da perdição, tirando as culpas,
Das trevas livrando e trazendo–me pleno perdão.

A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação.
Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu 
meu coração!

2– Pelo poder do Calvário e da cruz, sou da família de Deus!
Justificado no amor de Jesus, ah! Que futuro é o meu!
Essa mudança somente se deu, quando, em pecado, aceitei
Este presente de graça, aleluia! Eu canto porque me salvei!

3– Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá,
Há uma gloriosa morada no céu que em breve minha será!
Tudo porque neste dia feliz o meu Jesus aceitei,
Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei!

– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Convite Para o Ofertório
– Hino: “Crer e observar” CTP 107

1– Em Jesus confiar, sua lei observar, oh, que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz.

Crer e observar tudo quanto ordenar! 
O fiel obedece ao que Cristo mandar.

2– O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. 
Nem tristeza nem dor, nem angústia maior pode o crente fiel abalar. 


