
 · Arte da Photo

 ·Audicon Contabilidade e 

Consultoria

· Ambra-Consultoria-Financeira

· Beleza da Lapa Cabeleireiros Unissex 

Ltda.

· Couto Color - Copiadora e Gráfica Ltda

· Curves -Academia da Mulher (Catete e 

Flamengo)

·DG Informática Ltda

·Dent-São - Odontologia Especializada

· Dunoir Placas e Brindes

·Dom Artes (Joás Pereira dos Passos)

·Eujácia Imobiliaria Ltda

·Estrella Photo Studio

·Faculdade Mackenzie - Rio

· Galeria Resplendor – Jardim Itapoã - 

Vila Velha - ES

· Gráfica Fragatas 

· Habtec - Engenharia Sanitária e 

Ambiental

· Hospital Evangélico do Rio de Janeiro

· Instituto Reverendo Guilhermino 

Cunha

· AELB - Academia Evangélica de Letras 

do Brasil

· INPAR - Instituto Presbiteriano Álvaro 

Reis

· J&M-Lazer e Eco Turismo

· Josney Formagio Artes Gráficas e 

Design

·J. L. Lemos - Administração de Imóveis

· Lab's -  Aparelhos Auditivos

· Karis Travel - Viagens e Turismo Ltda

·Luna Diniz Assessoria Jurídica

·M3 Contabilidade e Consultoria

·Photovipp - Estúdio e Material de 

Fotografia Ltda

·Pereira e Campos – Advogados 

Associoados

·Personal Service / Petrobras

·Posto de Gasolina Tribobó

·Pousada do Sol - Guarapari -ES

·Prolar Brinquedos e Papelaria

·Rádio Família FM (104, Em)

·Rádio 93 Fm

·Saulo Júnior Coiffer

· Sampaio Renaux Comércio Ltda

· OMEBE – Ordem dos Ministros 

Evangélicos do Brasil e no Exterior 

Empresas e Instituições que agradecem a 
Deus as bênçãos recebidas
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Prelúdio

Litania de Adoração: 
Dirigente: “Tributai ao SENHOR, filhos de Deus, tributai ao SENHOR glória e 

força.” (Salmo 29.1)
Mulheres: “Tributai ao SENHOR a glória devida ao seu nome, adorai o SENHOR 

na beleza da santidade.” (Salmo 29.2)
Homens: “Graças te rendemos, ó Deus; graças te rendemos, e invocamos o teu 

nome, e declaramos as tuas maravilhas.” (Salmo 75.1)
Coral: “Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome, ó 

Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua 
fidelidade,” (Salmo 92.1-2)

Todos: “Tributai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai 
nos seus átrios. Adorai o SENHOR na beleza da sua santidade; tremei diante dele, 
todas as terras.” (Salmo 96.8-9) 

14 HNC – “Louvor.”

1. Vamos nós louvar a Deus,  2. Nosso Deus, eterno Pai,
Vamos! Vamos!    Santo! Santo!
Ao Senhor de toda a luz,   Deu-nos bênçãos por Jesus,
Santo! Santo!    Vede! Vede!
Cantem, louvem lá nos céus  Ao Senhor glorificai,
Nosso Deus e Rei Jesus!   Vós, os salvos pela cruz,
Exaltado seja Deus,   Sim, conosco glória dai,
Santo! Santo!    Vinde! Vinde!

Exaltado seja nosso Deus e Pai!  3. Exaltemos nosso Deus, Santo! Santo!
Exaltado! Para sempre o exaltai!  Exaltemos com fervor, Hoje! Hoje!
Cantem, louvem lá nos céus   Tributemos, todos nós,
Nosso Deus e Rei Jesus!   Hinos santos de louvor,
Exaltado seja Deus, Santo! Santo!  Sim, louvor em alta voz, Hoje! Hoje!

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

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, fiel assim.

2. Flores e frutos, montanhas e mares,    3. Pleno perdão Tu dás! Que segurança!
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,     Cada momento me guias, Senhor,
Tudo criaste na terra e nos ares,      E no porvir, oh! que doce esperança!
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.         Desfrutarei do teu rico favor. Amém 

Cântico: “Como Agradecer.”

1. Como agradecer a Jesus, o que fez por mim.   2. Quero viver pra ti,
Bênçãos sem medida pra provar      Tua vontade sentir.
O seu amor sem fim.       Se algum louvor ganhar
Nem anjos podem expressar      Quero entregar ao meu Salvador, Salvador
A minha eterna gratidão
Tudo que sou e o que vier a ser aqui,
Eu ofereço a ti.

A Deus seja glória, (3x) Pelas bênçãos sem fim. 
Com seu sangue salvou-me,

Seu poder transformou-me, a Deus seja a glória
Pelas bênçãos sem fim.

Cântico: “Te Agradeço.”

1. Por tudo o que tens feito     2. Te agradeço por me libertar e salvar
Por tudo o que vais fazer     Por ter morrido em meu lugar
Por tuas promessas e tudo o que és.    Te agradeço, Jesus, te agradeço
Eu quero agradecer      Eu te agradeço, te agradeço.
Com todo o meu ser.

Homens: Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres: Te agradeço, meu Senhor!

Repartir o Pão de Jesus

Bênção Apostólica
Quíntuplo Amém
Poslúdio
Recessional



61 HNC – “Ações de Graças.”

         1. Graças dou por esta vida, 3. Pela cruz e o sofrimento,
Pelo bem que revelou   E, afinal, ressurreição,
Graças dou pelo futuro   Pelo amor, que é sem medida,
E por tudo que passou.   Pela paz no coração;
Pelas bênçãos derramadas,  Pela lágrima vertida
Pelo amor pela aflição,   E o consolo que é sem par,
Pelas graças reveladas,   Pelo dom da eterna vida,
Graças dou pelo perdão.   Sempre graças hei de dar. Amém

2. Graças pelo azul celeste
E por nuvens que há também,
Pelas rosas do caminho
E os espinhos que elas têm.
Pelas noites desta vida,
Pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida
E a esperança que falhou.

62 HNC – “Hino de Gratidão.”

1. Graças te dou por tudo que me deste, 2. Eu te agradeço a bênção do trabalho
Primeiro a Salvação em meu Jesus. E do meu lar, que alegra o meu viver;
Graças te dou por tudo que fizeste A correção paterna quando falho,
Por este pecador salvo na cruz!  Provando teu amor pelo meu ser.

Graças, graças, mil graças
A ti, meu Salvador!

Graças, graças, mil graças
Por teu precioso amor!

3. Eu te agradeço o pão de cada dia, 4. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos,
A água que alivia a sede dura, e o sol E os inimigos também te agradeço.
Que aquece a pobre gente fria, são  Sou grato por vitórias em perigos,
Bênçãos que enchem a terra de fartura. E outras bênçãos que eu não mereço.

32 HNC – “O Deus Fiel.”

1. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, Tu nunca faltaste,
Tal como eras Tu sempre serás.

Leitura Uníssona: “... enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, 
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, 
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo.” (Efésios 5.18-20)

GRUPO DE LOUVOR DA CATEDRAL

Cântico: “Ele Exaltado.”

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

Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus, Glorificam seu Santo nome
Ele é exaltado, O Rei é exaltado nos céus

Cântico: “Aclame ao Senhor.”

Meu Jesus, salvador, outro igual não há
Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor

Consolo, abrigo, Força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser, com tudo o que sou sempre te adorarei 

Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos  
Poder, majestade e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares, ao som de Teu nome

Alegre Te louvo por Teus grandes feitos    
Firmado estarei, sempre Te amarei
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim

GRATIDÃO

Leitura Uníssona: Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e 
aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e 
hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração. E tudo o que 
fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando 
por ele graças a Deus Pai.” (Colossenses 3.16-17)

Oferta de Gratidão Pela Provisão de Bens e pelas bênçãos Recebidas Durante 
o Ano.

6 3



 GRUPO DE LOUVOR DA CATEDRAL

 Cântico: “Vem de Ti, Senhor.”

Não tenho palavras pra agradecer tua bondade
Dia após dia me cercas com fidelidade

Nunca me deixes esquecer, Que tudo o que tenho
Tudo o que sou, O que vier a ser, Vem de Ti, Senhor       

Não tenho palavras...

Dependo de Ti, Preciso de Ti,    2x
Sozinho, nada posso fazer 

Nunca me deixes esquecer...

Tudo o que tenho, Tudo o que sou,      2x
O que vier a ser entrego a Ti Senhor

Nunca me deixes esquecer...

Oração de Gratidão

EDIFICAÇÃO

Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Marcelo Gualberto
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO

“Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos têm enriquecido,
E às provisões do teu amor, bondosas, conduzido.
De ti procedem salvação e as bênçãos incontáveis
Que, dia s dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis.

De ti vivemos nós, Senhor, e em ti nos alegramos;
Na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos.
Com mui sincero coração oferta aqui trazemos;
Recebe de gratidão o quanto a ti devemos!”

(Porto Filho)

Oração de Consagração dos Alimentos dos Frutos.
Marcha da Consagração:

63 HNC – “As Muitas Bênçãos.”

1. Se da vida as vagas procelosas são,    2. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
Se, com desalento, julgas tudo vão,    É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos,      Conta as muitas bênçãos! 
Dize-as de uma vez,      Logo exultarás,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.    E, fortalecido, tudo vencerás!

Conta as bênçãos, dize-as quantas são,
Recebidas da divina mão.

Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

3. Quando vires outros com seu ouro e bens,    4. Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Lembra que tesouros prometidos tens.    Não te desanimes Deus será por ti!
Nunca os bens da terra poderão comprar    Seu divino auxílio minorando o mal,  
A mansão celeste que vais habitar.     Te dará consolo e galardão final

172 HNC – “Chuvas de Bênçãos.”

1.Chuvas de bênçãos teremos     2. Chuvas de bênçãos teremos,
Pelas promessas de Deus;     Que do Senhor nos virão.
Tempos benditos trazendo     Os pecadores indignos
Chuvas de bênçãos dos céus.     Graças dos céus obterão.

Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!

Tantas nós já recebemos,
Outras rogamos a Deus!

3. Chuvas de bênçãos teremos,     4. Chuvas de bênçãos teremos,
Manda-nos, pois, o Senhor.     Chuvas mandadas dos céus,   
Dá-nos o gozo dos frutos      Bênçãos a todos os crentes,
Dos teus ensinos de amor!     Bênçãos do nosso bom Deus.

4 5


