LITURGIA DE SAÍDA
(P. Sinodal Enos Heidemann)

BÊNÇÃO E ENVIO
CANTO E OFERTA: LOGO DE MANHÃ (HPD II-478)
Logo de manhã quero te buscar,
tua voz ouvir, teu amor sentir.
Estender as mãos para te louvar,
derramar meu coração sobre teu altar.
Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim.
Vou te seguir e te amar até o fim.
E no fim do dia, quando o sol se for,
Te adorarei, te darei louvor.
Mesmo escura a noite, brilha a tua luz.
Em teus braços em descanso, meu Senhor Jesus.
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LITURGIA DE ENTRADA
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ORAÇÃO DO DIA
CANTO: “Tua Vontade” (Pauline Bootz Roeder)

ENTRADA DOS PASTORES:
Sinos e Música “JESUS, ALEGRIA DOS HOMENS!”

LITURGIA DA INSTALAÇÃO
(P. Sinodal Enos Heidemann)

ACOLHIDA: “Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que
vos apascentem com conhecimento e com inteligência.” (Jr 3.15)

LITURGIA DA PALAVRA

CANTO: DEUS É CASTELO FORTE E BOM (HPD I-97)

1. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento;
assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento.
O rei infernal das trevas, do mal, com todo o poder
e astúcia quer vencer: igual não há na terra.
2. A minha força nada faz, sozinho estou perdido.
Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido.
Quem trouxe esta luz? Foi Cristo Jesus, o eterno Senhor,
outro não tem vigor; triunfará na luta.
3. Se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos:
Sem medo estamos, pois não têm poder de superar-nos.
Pois o rei do mal, de força infernal, não dominará;
já condenado está por uma só palavra.
4. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade.
As armas, o Senhor nos dá: Espírito, Verdade.
Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder: que tudo se vá!
Jesus conosco está. Seu Reino é nossa herança!

(P. Everton Ricardo Bootz)

LEITURA BÍBLICA: Ezequiel 43.10-11

EZ 43:10 Tu pois, ó filho do homem, mostra aos da casa de
Israel o templo, para que se envergonhem das suas iniqüidades; e meçam o modelo.
EZ 43:11 E se eles se envergonharem de tudo quanto têm
feito, faze-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as
suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas; todas
as suas ordenanças e todas as suas leis; escreve isto à vista
deles, para que guardem toda a sua forma, e todas as suas
ordenanças e as cumpram.
CANTO: “Vocação” (Prof. Vera Fisher)
MENSAGEM: P. Everton Ricardo Bootz

VOTO INICIAL: TRINO DEUS
CONFISSÃO DE PECADOS
CANTO: “Enquanto calei os meus Pecados” (Pauline Bootz R.)
ABSOLVIÇÃO E GLÓRIA: GLÓRIA (HPD II-346)
Glória, glória, glória a Deus nas alturas.
Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós.

CANTO: “Now” (Pauline Bootz Roeder)
CREDO APOSTÓLICO
AVISOS
ORAÇÃO GERAL
CANTO: “Oração da Noite” (P. Everton Ricardo Bootz)
PAI NOSSO (Fundo musical – Pauline)

