
– Prelúdio (Orquestra Soarte): “Ich danke dir für all Wohltat” – Choral 223 – J.S. 
Bach (1685-1750) – Adapt.: Cíntia Gasparetti
– Introito (Coro Aberto)

I – REUNIMO–NOS PARA ADORAR A DEUS
– Saudação
– Leitura Bíblica Alternada: Salmo 47

Batei palmas, todos os povos; celebrai a Deus com vozes de júbilo.
POIS O SENHOR ALTÍSSIMO É TREMENDO, É O GRANDE REI DE TODA A TERRA.

Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações.
ESCOLHEU–NOS A NOSSA HERANÇA, A GLÓRIA DE JACÓ, A QUEM ELE AMA.

Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta.
SALMODIAI A DEUS, CANTAI LOUVORES; SALMODIAI AO NOSSO REI, CANTAI 
LOUVORES.

Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico.
DEUS REINA SOBRE AS NAÇÕES; DEUS SE ASSENTA NO SEU SANTO TRONO.

Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão,
PORQUE A DEUS PERTENCEM OS ESCUDOS DA TERRA; ELE SE EXALTOU GLORIOSAMENTE. 

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

– Envio (1Jo 1.7; Mt 5.14–16)
Oficiante: Andemos na luz, como Deus está na luz, unidos uns com os outros. Somos 
a luz para o mundo todo. Assim brilhe a nossa luz para que outros louvem o nosso 
Pai que está nos céus. 

– Hino Congregacional (Orquestra Soarte): “Ó Senhor, Vem me Dirigir” CTP 294
1– Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor;
E na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir.

Ó Senhor, vem me dirigir! Com fervor quero te seguir.
Para hoje e sempre te honrar, e teu amor ao mundo mostrar.

2– Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador,
Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar.

3– Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito consolador;
No seu trabalho vou investir e só a ele amar e servir.

– Bênção
– Amém: “Amém” – liturgia calvinista CTP 437

Amém, aleluia! Aleluia! Amém, aleluia!
– Poslúdio (Orquestra Soarte): “Christus, der ist mein Leben” – Choral 6 – J.S. 
Bach (1685-1750) – Adapt.: Cíntia Gasparetti
– Recessional: “Jubilate” – Ernest H. Sheppard, 1945.
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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 – CONFESSAMOS A DEUS OS NOSSOS PECADOS
– 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 Congregacional: “Kyrie Eleison” CTP 461
Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!

– Contrição e Arrependimento
– Oração de Confissão
– Declaração de Perdão: Romanos 5.8

Oficiante: Ouçamos as boas novas: Cristo morreu por nós quando ainda éramos 
pecadores. Somos perdoados em nome de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor!

– Responso de Gratidão (Coro Aberto)

III– SOMENTE A DEUS RENDEMOS GRAÇAS
– Hino Congregacional (Orquestra Soarte): “Segurança do Crente” CTP 191

1– Oh! Quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste rei!
Ao que confia na sua graça diz ele: Nunca te deixarei!

Oh, não temas! Oh, não temas! Pois eu contigo sempre serei.
Oh, não temas! Oh, não temas! Porque eu nunca te deixarei!

2– Dos céus descendo, para salvar–te servo me fiz, a vida entreguei;
Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei.

3– Para remir–te, dei o meu sangue; vem sem demora, pois te chamei.
Meu para sempre tu és agora: Nunca, sim, nunca te deixarei.

4– Inda que indigno, quis escolher–te; não te demores, pois eu te amei.
Quem de meus braços pode arrancar–te? Sempre seguro te guardarei.

– Oração Pastoral
– Oferenda Musical (Orquestra Soarte): “Wer nur den lieben Gott lässt 

walten” – Choral 104 – J. S. Bach (1685-1750) – Adapt.: Cíntia Gasparetti
– Pastorais
– Ofertório
– Hino Congregacional: “Graças Pelos Muitos Frutos” CTP 222

1– Graças pelos muitos frutos da criação, hoje trocam seus produtos cada nação,
Se plantamos, nós colhemos, cresce enquanto adormecemos,
Com frequência o pão nós temos, graças a Deus.

2– Quem trabalha tenha soldo, Deus quer assim. Que ajudemos uns ao outros, 
Deus quer assim.
Se, por este mundo andando, desespero e fome acharmos,
Nosso pão compartilharmos, Deus quer assim.

3– Por colheita da promessa, graças a Deus, e por tudo que herdamos, graças a Deus.
Maravilha em todo o canto, a verdade e mesmo o espanto
Pelo amor fiel e santo, graças a Deus!

– Oração de Consagração dos Dízimos e das Ofertas
– Responso Congregacional (Orquestra Soarte): “Salvação em Cristo” CTP 141

1– Jesus, agora, sim, eu sei quão grande é teu amor,
Pois salvação me deste aqui; aceita o meu louvor.

É Cristo só meu salvador! Por ele eu tenho paz.
Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás.

2– Descanso nunca conheci; inútil sempre sou.
Mas Cristo se lembrou de mim; bondoso me chamou.

3– Comigo, crentes, exaltai o grande salvador,
Pois tudo Cristo me supriu, embora pecador.

4– Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, sacerdote e rei, do mundo o salvador!

IV – SOMENTE PELA FÉ OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS
– Oração por Iluminação da Leitura da Palavra
– Leitura Bíblica: Pregador
– Aleluia: “Aleluia” – Liturgia luterana CTP 429

Aleluia, aleluia, aleluia!
– Proclamação da Palavra: Rev. Valdinei Ferreira
– Hino (Coro Aberto)
– Afirmação de Fé: Livro de Oração Comum – 1549

Creio em Deus, o Pai, que me criou e criou o mundo. Creio em Deus, o Filho, que me 
redime e redime todos os homens. Creio em Deus, o Espírito Santo, que me santifica 
e santifica a todos os eleitos de Deus. 


