“As minhas ovelhas ouvem a
minha voz; eu as conheço, e elas
me seguem”.
Jo 20.27
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♫ Prelúdio
[Toque do sino, acendimento da vela e entrada da Bíblia]

“O louvor, a glória e a sabedoria, e as ações de graças e a honra e o poder, e a força, sejam ao
nosso Deus, pelo séculos dos séculos, Amém”. Ap 7.12

 Chamado a adoração: Salmo 23
1 O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará.
2 Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva‐me para junto das águas de descanso;
3 refrigera‐me a alma.
Guia‐me pelas veredas da justiça
por amor do seu nome.
4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo;
o teu bordão e o teu cajado me consolam.

“O louvor, a glória e a sabedoria, e as ações de graças e a honra e o poder, e a força, sejam ao
nosso Deus, pelo séculos dos séculos, Amém”. Ap 7.12

5 Preparas‐me uma mesa
na presença dos meus adversários,
unges‐me a cabeça com óleo;
o meu cálice transborda.
6 Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida;
e habitarei na Casa do SENHOR
para todo o sempre.

“O louvor, a glória e a sabedoria, e as ações de graças e a honra e o poder, e a força, sejam ao
nosso Deus, pelo séculos dos séculos, Amém”. Ap 7.12

♫ HE 107 – Louvor
[Sarah Poulton Kalley]

[1]
Eis‐nos, ó pastor divino,
Todos juntos num lugar,
Como ovelhas, congregados,
Teu auxílio a suplicar,
Sê presente,
O rebanho a apascentar!

“O louvor, a glória e a sabedoria, e as ações de graças e a honra e o poder, e a força, sejam ao
nosso Deus, pelo séculos dos séculos, Amém”. Ap 7.12

[2]
Guia os tristes, fatigados,
Ao aprisco do Senhor!
Leva os tenros cordeirinhos
Nos teus braços bom pastor
Às pastagens
De celeste e doce amor!

“O louvor, a glória e a sabedoria, e as ações de graças e a honra e o poder, e a força, sejam ao
nosso Deus, pelo séculos dos séculos, Amém”. Ap 7.12

[3]
Ó Jesus bondoso, escuta,
Nossa humilde petição!
Vem encher o teu rebanho,
De sincera gratidão!
Cantaremos
Tua imensa compaixão!

“O louvor, a glória e a sabedoria, e as ações de graças e a honra e o poder, e a força, sejam ao
nosso Deus, pelo séculos dos séculos, Amém”. Ap 7.12

 Oração de Adoração
 Saudação e acolhida

“Tabita, levanta‐te! Ele, dando‐lhe a mão, levantou‐a; e, chamando os santos, especialmente
as viúvas, apresentou‐a viva” Atos 9.40b e 41

 Chamado a confissão: Atos 9.36‐43
36 Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que,
traduzido, quer dizer Dorcas; era ela notável pelas boas obras e
esmolas que fazia.
37 Ora, aconteceu, naqueles dias, que ela adoeceu e veio a
morrer; e, depois de a lavarem, puseram‐na no cenáculo.
38 Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro
estava ali, enviaram‐lhe dois homens que lhe pedissem: Não
demores em vir ter conosco.

“Tabita, levanta‐te! Ele, dando‐lhe a mão, levantou‐a; e, chamando os santos, especialmente
as viúvas, apresentou‐a viva” Atos 9.40b e 41

39 Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram‐no para
o cenáculo; e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando‐lhe
túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas.
40 Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo‐se de joelhos, orou; e,
voltando‐se para o corpo, disse: Tabita, levanta‐te! Ela abriu os olhos
e, vendo a Pedro, sentou‐se.
41 Ele, dando‐lhe a mão, levantou‐a; e, chamando os santos,
especialmente as viúvas, apresentou‐a viva.
42 Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no
Senhor.
43 Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado
Simão.

“Tabita, levanta‐te! Ele, dando‐lhe a mão, levantou‐a; e, chamando os santos, especialmente
as viúvas, apresentou‐a viva” Atos 9.40b e 41

 Oração de arrependimento
 Coro da Terra:
♫ Send out your light
[Sandra McCracken]

 Proclamação do Perdão

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

 Momento da Comunidade
Dia d@ Seminarista
Dia das mães

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

 Louvor
Leitura Bíblica: Apocalipse 7.9‐17
9 Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém
podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em
pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras
brancas, com palmas nas mãos;
10 e clamavam em grande voz, dizendo:

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

♫ Ao nosso Deus
[Asaph Borba]

Ao Nosso Deus que se assenta no trono
E ao Cordeiro pertence a salvação
Ao Nosso Deus que se assenta no trono
E ao Cordeiro pertence a salvação

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

11 Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os
anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se
prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus,
12 dizendo:

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

♫
E o louvor e glória e a sabedoria
E as ações de graça e a honra
E o poder e a força sejam ao Nosso Deus
Pelo séculos dos séculos! Amém!

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

13 Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, que se
vestem de vestiduras brancas, quem são e donde vieram?
14 Respondi‐lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse:
São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas
vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro,
15 razão por que se acham diante do trono de Deus e o
servem de dia e de noite no seu santuário; e aquele que se
assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo.

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

16 Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre
eles o sol, nem ardor algum,
17 pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os
apascentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus
lhes enxugará dos olhos toda lágrima.

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

 Cânticos de louvor e ofertório:
♫ Poderoso Deus
[Antônio Cirilo]

Ao que está assentado no trono
E ao Cordeiro seja o louvor
Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
Pelos séculos dos séculos

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

Poderoso Deus!
Poderoso Deus!
Poderoso Deus,
Minh'alma anseia por Ti!

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

♫ Ele é exaltado
[Ademar de Campos]

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus,
Eu louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
Seu nome, louvarei.

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

Ele é o Senhor!
Sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus,
Glorificam seu Santo nome.

O louvor, a glória, a honra e o poder, sejam ao nosso Deus!

Ele é exaltado!
O Rei é exaltado nos céus.
Ele é exaltado!
O Rei é exaltado nos céus.

“Eu e o Pai somos um. Pai faz‐nos um”! João 10.30

 Leitura Bíblica: Atos 11.1‐18
 Prédica:
Rev. Cláudio Augusto Kelly
Pastor e professor da Faculdade de Teologia

“Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida e
habitaremos na casa do nosso Senhor, eternamente”. Sl 23.6

♫ Pão da Vida
[Cláudio Claro]

Cristo levou sobre si as nossas dores.
Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz,
Estava Sobre ele.
E por suas chagas fomos sarados.

“Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida e
habitaremos na casa do nosso Senhor, eternamente”. Sl 23.6

Ele tomou sobre si as nossas maldições.
Ele sofreu para que tivéssemos perdão.
O seu sangue derramou,
Para nos resgatar das trevas
E nos lavar de toda a iniquidade.

“Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida e
habitaremos na casa do nosso Senhor, eternamente”. Sl 23.6

Jesus, Pão da vida.
Jesus, Luz do mundo.
Príncipe da paz, Maravilhoso Conselheiro.
Fonte de eternidade e amor.
Jesus, Deus Emanuel.
Jesus, Santo dos santos.

“Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida e
habitaremos na casa do nosso Senhor, eternamente”. Sl 23.6

Árvore da vida,
rio que brota do trono de Deus.
Alegria profunda do meu coração,
Recebe a adoração.
Jesus, és digno de louvor.

“Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida e
habitaremos na casa do nosso Senhor, eternamente”. Sl 23.6

 Oração final
 Bênção Apostólica
♫ Poslúdio
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