
I – REUNIMO–NOS PARA ADORAR A DEUS
– Prelúdio: “Dai ao Senhor Louvor” – Camille Saint–Saëns (1835–1921). Arr.: Todd 
Kendall, 2005.
– Introito (Wilian Dolfini): “Em Campinas Verdejantes” – Schafe können sicher 
Weiden, BWV 208 – J. S. Bach – Versão: J. W. Faustini
– Saudação
– Leitura Bíblica: Salmo 19.1–10

Oficiante: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras 
das suas mãos.
Homens: Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
Mulheres: Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som;
Todos: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos 
confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol,
Oficiante: o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a 
percorrer o seu caminho.
Homens: Principia numa extremidade dos céus, e até à outra vai o seu percurso; e 
nada refoge ao seu calor.
Mulheres: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel 
e dá sabedoria aos símplices.
Todos: Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do 
Senhor é puro e ilumina os olhos.
Oficiante: O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre; os juízos do Senhor 
são verdadeiros e todos igualmente justos.
Todos: São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são 
mais doces do que o mel e o destilar dos favos.

4– Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus; que a coroa de glória nos dá, lá nos céus.
A mansão dos fiéis sempiterna será, pois Jesus salvação graciosa nos dá!

– Ofertório
– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional: “Em Tudo as Tuas Mãos” CTP 232 (4ª estrofe)

4– Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos,
Nascida, ó Deus, da multidão de quanto a ti devemos.

III – REUNIDOS, OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” – Zimbabwe

Aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei Ferreira
 – Credo de Constantinopla

Creio em um Deus, Pai onipotente, criador do céu e da terra e de todas as coisas 
visíveis e invisíveis; e em um Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do 
Pai antes de todos os mundos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado 
não criado, sendo de uma substância com o Pai, por quem todas as coisas foram 
feitas; o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu, e encarnou por 
obra do Espírito Santo, da virgem Maria, e se fez homem; e foi também crucificado 
por nós, sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu e foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou 
conforme as Escrituras; e subiu ao céu e assentou–se à direita do Pai; e de novo Ele 
virá com glória para julgar tanto vivos como mortos: cujo reino não terá fim. E creio 
no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que é com o Pai e o 
Filho adorado e glorificado e que falou pelos Profetas. Creio numa Igreja católica* e 
apostólica. Reconheço um batismo para remissão dos pecados; e espero a ressurreição 
dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém!

– Hino (Wilian Dolfini): “Faze de Mim uma Benção, Senhor” – G. Schuler, 1924; Ira 
B. Wilson, 1909 – Trad.: J. W. Faustini
– Oração do Pai Nosso
– Bênção
– Amém: “Amém Quádruplo” CTP 450

Amém, amém, amém, amém!
– Poslúdio: “Pastorale ‘Em Linda Noite’” – Richard S. Willis, 1850. Arr.: Edward W. 
Beals, 2010.
– Recessional: “Rondó” – Inspirado em um Hino Irlandês – Gordon Young, 1984.

* católica é uma referência à universalidade da Igreja e à totalidade dos cristãos.
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– Hino Congregacional: “A Igreja Está Firmada em Cristo” CTP 410
1– A igreja está firmada em Cristo, seu Senhor, que, pela água e o verbo, criou de novo o amor.
Buscou–a como a noiva, do céu aqui desceu, comprou–a com seu sangue e a vida 
assim nos deu.

2– Eleita pelos povos, mas tem um só Senhor, tem uma fé e origem, Jesus, o Salvador.
Bendiz somente a um nome, uma esperança tem e só de um pão partilha, que a 
graça deu também.

3– Por entre os sofrimentos da guerra divinal, a igreja a paz espera, paciente até o final.
E, na visão gloriosa que a fé conquistará, a igreja vitoriosa em Deus descansará.

4– Mas, neste mundo, a igreja é unida ao trino Deus e a muitos outros santos, que 
em paz estão nos céus.
Felizes são os salvos! Que nós também, Senhor, contigo a paz gozemos do eterno 
lar de amor.

– Oração de Adoração
– Convite Para a Confissão: 2 Crônicas 7.14

Oficiante: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me 
buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei 
os seus pecados e sararei a sua terra. 

– Hino (Wilian Dolfini): “Andei Por Onde Andou Jesus” – Geoffrey O’Hara – Daniel 
S. Twohig – Trad.: J. W. Faustini
– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão Coletiva – Bernard de Clairvaux (1091–1153)

Todos: Senhor Jesus, nós precisamos de tua orientação. Quando por nós mesmos 
tentamos fazer o bem, logo notamos que nos faltam força e coragem. Quando nos es-
forçamos para resistir ao mal, descobrimos que somos fracos demais para conseguir. 
Transforma tu nossa noite em dia. Guia–nos por teus caminhos, até nos receberes 
em tua cidade eterna, onde veremos a tua face.

– Declaração de Perdão: Salmo 32.1
Oficiante: Bem–aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado 
é coberto. Em nome de Jesus Cristo, somos perdoados. Com alegria, louvemos 
ao Senhor!

– Responso Congregacional: “Mensagem do Senhor” CTP 108 (1ª e 2ª estrofes)
1– Eis mensagem do Senhor, aleluia! Que a todos quer abençoar.
Cristo salva o pecador, aleluia! Salva até por meio de um olhar.

Oh, olhai, irmãos, olhai! Sim! Olhai só em Jesus!
Ele salva o pecador, aleluia! Salva até por meio de um olhar!

2– Vossa dívida pagou, aleluia! Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, aleluia! Para a todos vos guiar em luz.

II – REUNIDOS, CONSAGRAMOS A VIDA A DEUS
– Convite Para a Consagração: Jeremias 33.2–4, 6

Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer 
(Senhor é o seu nome): 

INVOCA–ME, E TE RESPONDEREI; ANUNCIAR–TE–EI COISAS GRANDES E OCULTAS, 
QUE NÃO SABES. 

Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas 
dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada: 

EIS QUE LHE TRAREI A ELA SAÚDE E CURA E OS SARAREI; E LHES REVELAREI ABUNDÂN-
CIA DE PAZ E SEGURANÇA.

– Hino Congregacional: “Hora Bendita” CTP 147
1– Bendita a hora de oração que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus 
os rogos para auxílio e luz!
Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor; vencendo o ardil e a ten-
tação, bendigo a hora de oração.
Vencendo o ardil e a tentação, bendigo a hora de oração.

2– Bendita a hora de oração quando, em fervente petição, recorre a voz do meu 
clamor ao terno Deus e Salvador!
Jesus me ordena a recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente e sem perturbação, 
eu busco a hora de oração.
Contente e sem perturbação, eu busco a hora de oração.

3– Bendita a hora de oração, de plena paz e comunhão, que traz–me fé e mais amor, 
e enche a vida de dulçor.
Desejo a vida aqui findar com fé, amor, constante orar, e, lá no céu de resplendor, eu 
cantarei a Deus louvor.
E, lá no céu de resplendor, eu cantarei a Deus louvor.

– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Hino Congregacional: “Vamos Nós Trabalhar” CTP 309

1– Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus;
E no seu bom conselho o vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar.

No labor, com fervor, a servir a Jesus; com firmeza e fé e com oração, até 
que volte o bom Senhor!

2– Vamos nós trabalhar, e os famintos fartar: Para a fonte os sedentos depressa levar!
Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá!

3– Vamos nós trabalhar, aos perdidos dizer que de Deus, hoje mesmo, o perdão podem ter.
Quem buscar ao Senhor redimido será, pois Jesus salvação para sempre nos dá!


