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GRAÇAS

CULTO AO SENHOR
MOMENTO DE SILÊNCIO
PRELÚDIO – ÓRGÃO
SAUDAÇÃO E ACOLHIMENTO
DIRIGENTE: “Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu nome, fazei
conhecidos, entre os povos, os seus feitos”. (1Cr 16:8)
CONGREGAÇÃO: “ Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o
teu glorioso nome”. (1Cr 29:13)
DIRIGENTE: “Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para
convosco”. (l Ts. 5: 18)
TODOS: “Eu, renderei graças ao SENHOR, segundo a sua justiça, e cantarei
louvores ao nome do SENHOR Altíssimo”. (Sl 7:17)
32 NC – O DEUS FIEL
T. O. Chisholm - J. Sutton - L. Bueno e Hope G. Silva

Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, Tu nunca faltaste,
Tal como eras Tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, até o fim.

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO

Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
Pleno perdão Tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

133 HE - GRATA MEMÓRIA
F. F. Flemming – J. Bautista Cabrera – J. W. Faustini

Ó Mestre, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de entoar-te glória;
Pois eu conservo de teu bem imenso
Grata memória.
Quando perdido no val deste mundo
Só me cercava nevoeiro escuro;
Dos céus mandaste providente raio
Brilhante e puro.
Oh! Nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de entoar-te glória;
Pois eu conservo de teu bem imenso
Grata memória.

MOTIVO DE GRATIDÃO
Família, Casamento, Filhos, Netos, Namoro, Noivado e Amigos
62 NC – HINO DE GRATIDÃO
Edilson Nogueira – João Chrysóstomo de Oliveira

Graças te dou por tudo que me deste,
Primeiro a salvação em meu Jesus.
Graças de dou por tudo que fizeste
Por este pecador salvo na cruz!
Graças, graças, mil graças
A ti, meu Salvador!
Graças, graças, mil graças
Por teu precioso amor!
Eu te agradeço a bênção dos amigos
E do meu lar, que alegra meu viver.
A Tua mão que sempre está comigo
Provando o Teu amor pelo meu ser.

ORAÇÃO

DE

GRATIDÃO

REFLEXÃO PASTORAL: Rev. Cid Caldas

MOMENTO DE INTERCESSÃO
Pelos que carecem
ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL
LEITURA: “Ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide; o
produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento...,
todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação”.
(Hb 3:17ª-18)

ENTREGA DAS OFERTAS DE GRATIDÃO
LEITURA UNÍSSONA: “Teu, SENHOR, é o poder, a grandeza, a honra, a
vitória e a majestade; porque teu é tudo quanto há nos céus e na
terra; teu, SENHOR, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre
todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua
mão há força e poder; contigo está o engrandecer e a tudo dar força.
Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso
nome. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que
pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de
ti, e das tuas mãos to damos”. (1Cr 29:11-14)
CÂNTICO 61 NC – AÇÕES DE GRAÇAS
John Alfred Hultman – August Ludwig Storm – Trad.: Alice Denysczuk

Graças dou por esta vida,
Pelo bem que revelou,
Graças dou pelo futuro
E por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas,
Pelo amor, pela aflição,
Pelas graças reveladas,
Graças dou pelo perdão.

Graças pelo azul celeste
E por nuvens que há também,
Pelas rosas no caminho
E os espinhos que elas têm.
Pelas noites desta vida,
Pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida
E a esperança que falhou.
Pela cruz e o sofrimento,
E, afinal, ressurreição,
Pelo amor, que é sem medida,
Pela paz no coração;
Pela lágrima vertida
E o consolo que é sem par,
Pelo dom da eterna vida
Sempre graças hei de dar.
ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
TODOS: “Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste; na
presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom”. (Sl
52:9)
BÊNÇÃO
TRÍPLICE AMÉM
POSLÚDIO

