
– Prelúdio: “A Deus Demos Glória” – William H. Diane (1832-1915). Arr.: Edward 
Broughton, 1980.

I – DEUS É A LUZ QUE ILUMINA A NOSSA VIDA
– Introito (Coro Aberto)
– Saudação
– Convite Para a Adoração: Mateus 17.1–8

Oficiante: Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e 
os levou, em particular, a um alto monte. 
Homens: E foi transfigurado diante deles; o seu rosto resplandecia como o sol, e as 
suas vestes tornaram–se brancas como a luz. 
Mulheres: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 
Todos: Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, farei aqui 
três tendas; uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias.
Oficiante: Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu; e eis, vindo da 
nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; a ele ouvi.
Homens: Ouvindo–a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo.
Mulheres: Aproximando–se deles, tocou–lhes Jesus, dizendo: Erguei–vos e não temais!
Todos: Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus.

– Hino Congregacional: “Visão de Glória Singular” CTP 360

– Leitura Bíblica: Pregador 
– Responso à Palavra de Deus: “Aleluia” Honduras CTP 434

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,
O Senhor Ressuscitou!

– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei Ferreira
– Creno Niceno

Cremos em um só Deus, Pai Onipotente, criador do céu e da terra, e de todas as 
coisas, visíveis e invisíveis. Cremos em um só senhor Jesus Cristo, filho unigênito 
de Deus, Luz de Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, do 
mesmo Ser com o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por 
nós e pela nossa salvação desceu do céu, e encarnou do Espírito Santo e da virgem 
Maria, e se tornou verdadeiramente humano. Foi por nós crucificado sob o poder 
de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, cum-
prindo as escrituras; subiu aos céus e está sentado, à direita do Pai. Virá de novo 
com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito 
Santo, o Doador da vida, o que procede do Pai e do filho, o qual falou através dos 
profetas. Cremos na Igreja, una, santa, universal e apostólica. Reconhecemos um 
só batismo para remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a 
vida do mundo vindouro. Amém.

– Hino (Coro Aberto)
– Oração do Senhor
– Bênção
– Amém: “Amém” Liturgia grega CTP 447

Amém, amém!
– Poslúdio: “Que Bondoso Amigo é Cristo” – Charles C. Converse, 1868. Arr.: James 
Boeringer, 2006.
– Recessional: “The Power and The Glory” (O Poder e a Glória) – Roy E. Nolte, 1947.
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1– Visão de glória singular a igreja pôde contemplar em Cristo,
Quando ele ascendeu ao monte, ali resplandeceu.

2– Com sua face a reluzir, quis ele a glória do porvir aos escolhidos demonstrar
Que em luz e gozo hão de habitar.

3– As almas crentes subirão; mistério dado na visão.
Por isso alegres, com louvor, cantamos hinos ao Senhor.

4– Ao Deus o Filho, ao Deus o Pai e a Deus o Espírito entoai,
O Deus que a graça nos quis dar de sua glória contemplar.

– Oração de Adoração

II – SUA LUZ ILUMINA OS PORÕES DE NOSSOS PECADOS
– Convite Para a Confissão: 1 João 1.5–9

Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus 
é luz, e não há nele treva nenhuma.

SE DISSERMOS QUE MANTEMOS COMUNHÃO COM ELE E ANDARMOS NAS TREVAS, 
MENTIMOS E NÃO PRATICAMOS A VERDADE.

Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.

SE DISSERMOS QUE NÃO TEMOS PECADO NENHUM, A NÓS MESMOS NOS ENGA-
NAMOS, E A VERDADE NÃO ESTÁ EM NÓS.

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e 
nos purificar de toda injustiça.

– Hino (Coro Aberto)
– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Colossenses 1.12–14

Oficiante: Deus nos perdoa pela sua graça e permite que tenhamos parte na herança 
dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino 
do Filho do seu amor, no qual, temos a redenção, a remissão dos pecados. Em nome 
de Jesus Cristo eu lhes declaro: Estamos perdoados. Louvemos o Senhor!

– Responso de Louvor: “Preciosa Graça” CTP 112 (1ª e 2ª estrofes)
1– Preciosa graça de Jesus um infeliz salvou!
Eu cego estava, deu–me luz, perdido, e me buscou!

2– A graça, então, meu coração do medo libertou;
Oh! Quão preciosa a salvação que a graça me ganhou!

III – DEUS É LUZ E NOSSA VIDA TODA É ILUMINADA POR ELE
– Convite Para a Consagração

– Hino Congregacional: “Atende à Minha Voz” CTP 144
1– À minha voz, ó Deus, atende, pois noite e dia clamo a ti.
Tão frágil sou, tão pobre aqui!
Magoada e só, minha alma arqueja e te deseja.

2– Da vida e luz tu és a fonte. Em mim derrama o teu poder!
Minha oração vem receber,
Pois, de meu leito, o sol vigio e em ti confio.

3– Não és um Deus que te comprazas no vaguear do pecador.
Bondoso e justo és tu, Senhor!
E teu favor jamais consentes aos maldizentes.

4– Meus pés à luz de teus caminhos, humilde e grato, inclinarei.
Tu és meu Deus, tu és meu rei.
À tua face andar eu quero, puro e sincero.

5– Teus filhos têm constante gozo, rejubilando em tua paz.
De todo mal os guardarás,
Pois tua lei, ó Deus, conhecem e te obedecem.

– Oração pastoral
– Oferenda Musical
– Pastorais
– Convite Para o Ofertório
– Hino Congregacional: “Nossa Vida Preciosa” CTP 233

1– Nossa vida preciosa não é nossa, é do Senhor;
Nossos bens aqui trazemos, motivados pelo amor.

2– Cristo foi o sacrifício que nos trouxe salvação;
Vamos dar a nossa oferta, com sincera gratidão.

3– Ó Senhor, aqui trazemos nossa oferta e nosso ser.
Entregamos nossa vida para o reino teu crescer.

– 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 – SUA PALAVRA É LUZ PARA O NOSSO CAMINHO
– Oração Coletiva por Iluminação

Todos: Misericordioso Deus, Pai celeste, já que tua Palavra é uma lâmpada que está aí 
para iluminar o nosso caminho, pedimos–te, que por Cristo a verdadeira luz, queiras 
abrir e iluminar a nossa mente para que, com alegria, possamos compreender a tua 
Palavra em sua clareza e pureza. Amém!


