
– Prelúdio: “Prelúdio em Fá Maior” – Johann L. Krebs (1713-1780).

I – REUNIMO–NOS PARA ADORAR A DEUS
– Saudação 
– Convite Para a Adoração: Salmo 108.1–6

Firme está o meu coração, ó Deus! Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma.
DESPERTAI, SALTÉRIO E HARPA! QUERO ACORDAR A ALVA.

Render–te–ei graças entre os povos, ó Senhor! Cantar–te–ei louvores entre as nações.
PORQUE ACIMA DOS CÉUS SE ELEVA A TUA MISERICÓRDIA, E A TUA FIDELIDADE, PARA 
ALÉM DAS NUVENS.

Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; e em toda a terra esplenda a tua glória,
PARA QUE OS TEUS AMADOS SEJAM LIVRES; SALVA–NOS COM A TUA DESTRA E 
RESPONDE–NOS.

– Hino Congregacional: “Santo És Tu, Senhor” CTP 14
1– Santo, santo, santo, santo és tu, Senhor! Santo, santo, santo, santo é teu amor.
Glória e majestade enchem terra e céus. Ricas bênçãos manam do bondoso Deus.

2– Santo, santo, santo, santo és tu, Senhor! Santo, santo, santo, santo é teu amor.
Soam mil louvores ao Senhor e Rei, que em amor profundo guarda a sua grei.

3– Santo, santo, santo, santo és tu, Senhor! Santo, santo, santo, santo é teu amor.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Consolador. Todos os remidos cantam teu louvor.

– Oração de Adoração

O Deus da minha fé trazia uma coroa de espinhos. Vestia uma túnica toda tecida de 
sangue. Dispôs de batedores que lhe abriram o caminho do Calvário, onde morreu 
entre ladrões, na cruz.
O Deus da minha fé não é outro senão o filho de Maria, Jesus de Nazaré. Todos os 
dias ele morre crucificado pelo nosso egoísmo. Todos os dias ele ressuscita.

– Celebração da Ceia do Senhor
– Hino (Coro Aberto): “Um Só Rebanho”, Lelia N. Norris, arr.: Richard D. Torrans
– Distribuição dos Elementos
– Oração do Pai Nosso
– Bênção Apostólica
– Amém: “Amém Quádruplo” CTP 450

Amém, amém, amém, amém!
– Poslúdio: “Diante de Deus em Silêncio e Oração” – João W. Faustini, 1965. 
– Recessional:  “Fuga em Ré Maior” – William Selby (1738-1798).
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II – CONFESSAMOS A DEUS O NOSSO PECADO
– Convite Para a Confissão: Salmo 119.11–16

Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.
BENDITO ÉS TU, SENHOR; ENSINA–ME OS TEUS PRECEITOS.

Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca.
MAIS ME REGOZIJO COM O CAMINHO DOS TEUS TESTEMUNHOS DO QUE COM 
TODAS AS RIQUEZAS.

Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito.
TEREI PRAZER NOS TEUS DECRETOS; NÃO ME ESQUECEREI DA TUA PALAVRA.

– Hino Congregacional: “Espírito do Trino Deus” CTP 383
Espírito do trino Deus, vem sobre nós!
Espírito do trino Deus, vem sobre nós!
Quebranta–nos, transforma–nos, orienta–nos, instrui–nos!
Espírito do trino Deus, vem sobre nós!

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Rm 5.8; 1Pe 2.24; Sl 103.17

Oficiante: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo 
morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele mesmo carregou os nossos 
pecados no seu corpo sobre a cruz, para que nós morrêssemos para o pecado e 
vivêssemos para a justiça. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. 
Eu vos declaro: somos perdoados em nome de Jesus Cristo. 

– Responso de Louvor: “Só a Ti o Louvor” CTP 97
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.

2– Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor!
Que a luz da tua presença rebrilhe em nós com fulgor,
E tu serás conhecido; e o mundo inteiro louvará.

3– Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor!
Os povos, com alegria, serão guiados por Deus.
Teremos paz e justiça; 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!

III – CONSAGRAMOS A VIDA A DEUS

– Convite Para a Consagração
– Hino (Coro Aberto): “Asas da Alva”, Linda Spencer, versão: Harlen Miller
– Oração Pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Convite Para o Ofertório
– Hino Congregacional: “Nós Somos Pedras Vivas” CTP 131

1– Nós somos pedras vivas do templo do Senhor, edificando um novo templo
Em santidade, em união, justiça e amor. Edificando um novo templo ao Senhor.

2– Santificai as vossas mãos, santificai o vosso corpo. Vós sois o templo vivo do Espírito,
Em santidade, em união, justiça e amor. Edificando um novo templo ao Senhor.

3– Sejais de um mesmo parecer, sejais de um mesmo coração. Que haja unidade entre vós,
Unindo sempre as vossas mãos com cânticos de amor, edificando um novo templo ao Senhor.

4– Sejamos de um só parecer, sejamos de um só coração. Que haja alegria entre nós,
Unindo sempre nossas mãos com cânticos de amor, edificando um novo templo 
ao Senhor.

– 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.

IV – OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” Taizé CTP 431

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Reginaldo von Zuben
– Afirmação de Fé: O Deus da Minha Fé (Livro de Culto e Orações – 9ª As-
sembleia do CMI)

O Deus da minha fé nasceu numa gruta. Era judeu, foi perseguido por um rei es-
trangeiro e caminhava errante pela Palestina. Fazia–se acompanhar por gente do 
povo, dava pão aos que tinham fome, luz, aos que viviam nas trevas, liberdade, aos 
que jaziam acorrentados, paz, aos que suplicavam por justiça.
O Deus da minha fé punha o homem acima da lei e o amor no lugar das velhas 
tradições. Ele não tinha uma pedra onde recostar a cabeça e confundia–se entre os 
pobres. Só conheceu os doutores quando estes duvidaram de sua palavra. Esteve 
com juízes, que procuravam condená–lo. Foi visto entre a polícia, preso. Pisou o 
palácio do governador para ser chicoteado.


