Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo
teria dito; vou preparar-vos lugar.

Culto em Ação de Graças – 76 anos

E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim
mesmo, para que onde eu estiver estejais
vós também.
v
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“Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos.”
Salmo116-15

Ordem Litúrgica


Saudação e Oração de Louvor



Hino Paz e Aflição HNC 108 - Coral Martim Lutero
Se paz a mais doce me deres gozar, Se dor a mais forte sofrer,
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou!
Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor!
Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações;
Oh! Certo eu estou, apesar de aflições, Que feliz eu serei com Jesus!
Meu triste pecado, por meu Salvador foi pago de um modo cabal!
Valeu-me o Senhor! Oh! Mercê sem igual! Sou feliz, graças dou a Jesus!
A vinda eu anseio do meu Salvador! Em breve virá me levar
Ao céu, onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor!



Leitura Bíblica – Salmos 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. 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



Cântico Rompendo em Fé - Coral Martim Lutero
Cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance
De crescer um pouco mais
As montanhas e vales,
Desertos e mares que atravesso
Me levam para perto de Ti
Minhas provações não são
Maiores do que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim, não se abrir o mar
Deus vai me fazer andar por sobre as águas
Rompendo em fé,
Minha vida se revestirá do Teu poder
Rompendo em fé,
Com ousadia vou mover no sobrenatural
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
A cada dia vou viver rompendo em fé



Oração de Gratidão



Leitura Bíblica – Salmo 27
1 O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? O SENHOR
é a fortaleza da minha vida; a quem temerei? 2 Quando malfeitores me sobrevêm
para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. 3 Ainda
que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração; e, se
estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. 4 Uma coisa peço ao
SENHOR, e a buscarei: que eu possa morar na Casa do SENHOR todos os dias
da minha vida, para contemplar a beleza do SENHOR e meditar no seu templo.
5 Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão; no recôndito do
seu tabernáculo, me acolherá; elevar-me-á sobre uma rocha. 6 Agora, será
exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo,
oferecerei sacrifício de júbilo; cantarei e salmodiarei ao SENHOR. 7 Ouve, SENHOR,
a minha voz; eu clamo; compadece-te de mim e responde-me. 8 Ao meu coração
me ocorre: Buscai a minha presença; buscarei, pois, SENHOR, a tua presença.
9 Não me escondas, SENHOR, a tua face, não rejeites com ira o teu servo; tu és
o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação.
10 Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o SENHOR me acolherá.
11 Ensina-me, SENHOR, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa
dos que me espreitam. 12 Não me deixes à vontade dos meus adversários; pois
contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade.
13 Eu creio que verei a bondade do SENHOR na terra dos viventes. 14 Espera
pelo SENHOR, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; espera, pois, pelo
SENHOR.

 Cântico Te Agradeço - Coral Martim Lutero
Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser
Te agradeço, meu Senhor
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Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço
Jesus, te agradeço
Eu te agradeço
Te agradeço

 Oração Final e Bênção Apostólica
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