
– Prelúdio
– Introito (Quarteto Catedral): “Digno de Louvor” – Roberto Rodrigues
– Saudação

I – ADORAMOS A DEUS, FONTE DE VIDA
– Leitura Bíblica: Eclesiastes 11.1–7 

Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. 
REPARTE COM SETE E AINDA COM OITO, PORQUE NÃO SABES QUE MAL SOBREVIRÁ 
À TERRA. 

Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra; caindo a árvore para o 
sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. 

QUEM SOMENTE OBSERVA O VENTO NUNCA SEMEARÁ, E O QUE OLHA PARA AS NU-
VENS NUNCA SEGARÁ. 

Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos 
no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz 
todas as coisas. 

SEMEIA PELA MANHÃ A TUA SEMENTE E À TARDE NÃO REPOUSES A MÃO, PORQUE 
NÃO SABES QUAL PROSPERARÁ; SE ESTA, SE AQUELA OU SE AMBAS IGUALMENTE 
SERÃO BOAS. 

Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol.
– Cântico Congregacional: “Culto à Trindade” (CTP 2)

1– Deus está no templo! Pai onipotente! / A seus pés nos humilhemos!
Servos consagrados, reverentemente, / Ao Santíssimo adoremos!
Com amor e favor, santo e compassivo, / Deus está no templo!

– Responso Congregacional: “Só a Ti o Louvor” (CTP 97, 1a e 4a estrofes)
1– Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor!
Senhor, volta pra nós, o teu olhar amoroso
De graça e bênção, repleto; e o mundo inteiro louvará.

4– Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor!
A terra deu o seu fruto e Deus o multiplicou.
E, assim, a bênção divina o mundo inteiro alcançará.
Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor!

IV – OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS, FONTE DE LUZ 
– Leitura Bíblica: Pregador
– Quarteto Catedral: “Deus fez as mãos” – Jill Jackson e Sy Miller
– Proclamação da Palavra: Rev. Reginaldo von Zuben
– Hino congregacional: “Despedida do Culto” (CTP 317)

1– Oh! Vem agora, bom Jesus, a todos despedir aqui;
E, em tua graça e tua luz, guardar–nos sempre junto a ti.

Despede–nos com tua paz! Despede–nos em teu amor!
Permite que nós, outra vez, nos ajuntemos, ó Senhor!
Permite que nós, outra vez, nos ajuntemos, ó Senhor!

2– Vem proteger–nos, ó Jesus, e não nos largue tua mão.
O teu amor já nos induz a te louvar de coração.

3– Pai nosso, tu que estás nos céus, abençoar–nos hoje vem;
Ó tu, Espírito de Deus, fortalecer–nos vem também.

– Envio: 1 Pedro 1:22–23 (RA) 
Oficiante: Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em 
vista o amor fraternal não fingido, amai–vos, de coração, uns aos outros ardentemente, 
pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a 
palavra de Deus, a qual vive e é permanente.

– Pai Nosso
– Bênção Apostólica
– Amém: “Amém Tríplice” (CTP 447)

Amém, amém, amém!
– Poslúdio
– Recessional
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2– Cristo está no templo! Sumo benefício / Por seu sangue nos foi dado.
Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício / Que expiou o vil pecado.
Escolheu e sofreu o cabal suplício. / Cristo está no templo!

3– Vem e ocupa o templo, Preceptor Divino! / Nossos corações habita!
Ó paciente Mestre, dá–nos teu ensino, / Aclarando a lei bendita.
Com prazer e poder, ó Trindade santa, / Vem e ocupa o templo!

– Oração de Adoração
– Responso: “Adorai” (CTP 1)

Adorai em majestade!
Toda a glória seja dada a Cristo Jesus!
Adorai em santidade!
Vinde, louvai, e vos prostrai ao pé da cruz.
Exaltai, bem alto erguei de Cristo o nome.
Adorai, glorificai Jesus Cristo, o Rei!
Adorai em majestade!
Ele morreu, ele venceu: é o Rei dos reis!

II – CONFESSAMOS AO DEUS PAI, FONTE DE ACOLHIMENTO
– Convite Para a Confissão
– Hino Congregacional: “Careço de Jesus” (CTP 152, 1a e 2a estrofes)

1– Careço de Jesus! De ti, meu salvador!
Somente a tua voz tem para mim valor.

De ti, Senhor, careço! Do teu amparo sempre!
Oh! Dá–me a tua bênção: aspiro a ti!

2– Careço de Jesus! Unido a ti, Senhor,
Pecado e tentação não mais terão vigor.

– Contrição e Arrependimento
– Hino Congregacional: “Careço de Jesus” (CTP 152, 3a e 4a estrofes)

3– Careço de Jesus! Vem dar–me ao coração
O gozo de viver, em santa retidão!

De ti, Senhor, careço! Do teu amparo sempre!
Oh! Dá–me a tua bênção: aspiro a ti!

4– Careço de Jesus! Nas trevas ou na luz,
Sem ti a vida é vã: sou pobre sem Jesus.

– Oração audível de Confissão
– Declaração de Perdão: João 8:10–11 (RA) 

Erguendo–se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou–lhe: 
MULHER, ONDE ESTÃO AQUELES TEUS ACUSADORES? NINGUÉM TE CONDENOU? 

Respondeu ela: Ninguém, Senhor! 
ENTÃO, LHE DISSE JESUS: NEM EU TAMPOUCO TE CONDENO; VAI E NÃO PEQUES MAIS.

Responso de Louvor: “Brilha Jesus” (CTP 20, 1ª e 3ª estrofes)
1– Luz do amor de Jesus que brilha,
Mesmo nas densas trevas brilha,
Luz do mundo, que tua verdade
Brilhe em nós e nos dê liberdade.
Brilha, Jesus! Sim, brilha em nós!

Brilha, Jesus! Enche a terra da tua glória.
Consolador, fogo ateia em nós!
Para inundar as nações com a tua graça,
Que tua voz fale em nós, e haja luz!

2– No teu brilho real que esplende,
Nossa face a brilhar aprende.
Transformados de glória em glória,
Mudaremos assim nossa história.
Brilha, Jesus! Sim, brilha em nós!

III – ENTREGAMOS NOSSOS BENS A DEUS, FONTE DE PROVISÃO 
– Convite à Oração Pastoral
– Quarteto Catedral: “Um Novo Ano Vai Raiar” – Karine Lessa
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Convite Para o Ofertório
– Hino Congregacional: “Tu és Fiel” (CTP 63)

1– Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste, tu nunca faltaste; Tal como eras, tu sempre serás.

Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim.
Teu grande amor me sustenta e me guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.

2– Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar;
Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar!

3– Pleno perdão tu dás, paz, segurança; cada momento me guias, Senhor.
E no porvir, oh! que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor.

– Ofertório
– Oração de consagração dos Dízimos e das Ofertas


