LITURGIA DE ENTRADA
PRELÚDIO: Rafael Gustavo Tauchert
ACOLHIDA: “Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a

inteligência e o entendimento!” (Provérbios 2.6)
1º CANTO: AQUI CHEGANDO, SENHOR (HPD II-330)

Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar?
Um simples coração e uma vontade cantar?
Recebe o nosso louvor /:e tua paz vem nos dar:/
VOTO INICIAL: Que a Graça de Jesus; o Amor de Deus Pai; e a Comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês!

3º CANTO E OFERTA: SANTO MINISTÉRIO (HPD II-357)

Este é meu corpo partido por ti; traz salvação e dá a paz;
Toma e come, e quando o fizeres, faze-o em amor por mim.
Este é o meu sangue vertido por ti; traz o perdão e liberdade;
Toma e bebe e quando o fizeres, faze-o em amor por mim.

LITURGIA eucarística
PALAVRAS DA INSTITUIÇÃO
PAI NOSSO
DISTRIBUIÇÃO

LITURGIA DE SAÍDA

CONFISSÃO DE PECADOS E ABSOLVIÇÃO

O Salmista (3.3s) nos testifica que o “Senhor é o nosso escudo, a
nossa glória, pois com a nossa voz clamamos a Ele e de seu trono nos
responde!” Ele quer responder a cada um que confessa verdadeiramente seu pecado, sua falha.
ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA
TEXTO BÍBLICO: Filipenses 2.1-8
2º CANTO: A TI, SENHOR (HPD II-385)

/: A ti, Senhor, elevo minha alma. :/
Oh, meu Deus, em ti confio.
Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio.

/: Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos :/
Oh, meu Deus, em ti confio.
Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio.
MENSAGEM: Teologia da Cruz de Martim Lutero – IV
A Justiça da Fé: O Trabalho de Deus em Nós
1. 4º Bloco: A Desobstrução da Vista e da Vontade
2. Texto de Filipenses 2  Ser igual a Cristo!
3. História  P. 45 – Desprendendo-se das ideias negativas
CREDO APOSTÓLICO

AVISOS
ORAÇÃO GERAL DA IGREJA
BÊNÇÃO E ENVIO
4º CANTO FINAL: 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.
POSLÚDIO: Harri e Rafael Gustavo Tauchert

