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Gratidao
Prelúdio: Ilem Vargas
I – GRATIDÃO EM TEMPO DE
ADORAÇÃO
Litania de Adoração e Gratidão:
Dirigente: "Render-te-ei graças entre os
povos, ó Senhor! Cantar-te-ei louvores
entre as nações.” (Sl 108.3)
Homens: "Entrai por suas portas com
ações de graças e nos seus átrios, com
hinos de louvor; rendei-lhe graças e
bendizei-lhe o nome." (Sl 100.4)
Mulheres: "Aleluia! De todo o coração
renderei graças ao Senhor, na
companhia dos justos e na assembleia."
(Sl 111.1)
Licenciando: "Render-te-ei graças,
Senhor, de todo o meu coração; na
presença dos poderosos te cantarei
louvores." (Sl 138.1)
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Pastores: “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.” (Cl
3.16)
Todos: “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." (Cl 3.17)
14 HNC - “Louvor”

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.
3. 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. Amém!
Oração de consagração das vidas e o
compartilhamento virtual do pão de
Jesus.
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: Ilem Vargas

1. Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda a luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
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III – GRATIDÃO EM TEMPO DE
EDIFICAÇÃO
Louvor: “Meu tributo – Ilem Vargas”
Vídeo: Rev. Jeremias Pereira
Coral Canuto Regis
Vídeo: Rev. Hernandes Dias Lopes
IV – GRATIDÃO EM TEMPO DE
CONSAGRAÇÃO

Oração de Consagração dos Alimentos,
Frutos e Ofertas

Triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos!
Logo exultarás
E, fortalecido, tudo vencerás!
3. Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
4. Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio, minorando o mal,
Te dará consolo e galardão ﬁnal!

Marcha da Gratidão:
61 HNC – “Ações de Graças”
63 HNC – “Conta as Bênçãos”
1. Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos,
Dize-as de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
2. Tens acaso mágoas,
Catedral
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1. 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.
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2. Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor gloriﬁcai,
Vós, os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!
3. Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos, todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta voz,
Hoje! Hoje!
Oração de Adoração e louvor
Coral Canuto Regis
Leitura Uníssona: “...Enchei-vos do
Espírito, falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao
S e n h o r, c o m h i n o s e c â n t i c o s
espirituais, dando sempre graças por
tudo a nosso Deus e Pai, em nome de
nosso Senhor Jesus Cristo..."
(Ef 5. 18b -20).

Cântico: Oh! Quão Lindo Esse Nome É!
No início eras a palavra,
Um com Deus, o Altíssimo.
O mistério de Tua glória,
Cristo, em Ti se revelou.
Oh! Quão lindo esse nome é!
Oh! Quão lindo esse nome é!
O nome de Jesus, meu Rei.
Oh! Quão lindo esse nome é.
Maior que tudo ele é.
Oh! Quão lindo esse nome é!
O nome de Jesus!
Deixou o céu para buscar-nos.
Veio pra nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado.
Nada vai nos separar.
Oh! Quão maravilhoso é!
Oh! Quão maravilhoso é!
O nome de Jesus, meu Rei!
Oh! Quão maravilhoso é!
Maior que tudo ele é!
Oh! Quão maravilhoso é,
O nome de Jesus!
Oh! Quão maravilhoso é!
O nome de Jesus!
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A morte venceste,
O véu Tu rompeste,
A tumba vazia agora está.
O céu Te adora,
Proclama Tua glória,
Pois ressuscitaste e vivo estás!
És invencível, Inigualável,
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino, Tua é a glória,
Acima de todo nome estás!
Poderoso esse nome é.
Poderoso esse nome é,
O nome de Jesus, meu Rei!
Poderoso esse nome é,
Mais forte que tudo é.
Poderoso esse nome é,
O nome de Jesus!
És invencível, Inigualável,
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino, Tua é a glória,
Acima de todo nome estás!

Cântico: Te Louvarei
Perto quero estar, junto a teus pés,
Pois prazer maior não há,
Que me render e Te adorar.
Tudo o que há em mim.
Quero te ofertar,
Mas ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei,
Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei.
Te louvarei,
Não importam as circunstâncias!
Adorarei, Somente a Ti, Jesus!
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Dirigente: “Nos momentos felizes, louve a
Deus.
Congregação: Nos momentos difíceis,
busque a Deus.

Não sou apenas servo,
Teu amigo me tornei...
Te louvarei... 2x

Grupo de Louvor da Catedral

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!
Homens:
Te agradeço, meu Senhor!

Congregação: Nos momentos dolorosos,
conﬁe em Deus.

Mulheres:
Te agradeço, meu Senhor!

Dirigente: Nos momentos reﬂexivos,
relembre as promessas de Deus.
Congregação: Nos momentos de
incerteza, relembre as bênçãos de Deus.
Dirigente: Em cada momento, agradeça a
Deus!” (A.D.)
Todos: “Regozijai-vos sempre. Orai sem
cessar. Em tudo, dai graças, porque esta
é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco.” (I Ts 5. 16-18)
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Cântico: Te Agradeço

Dirigente: Nos momentos silenciosos,
adore a Deus.

Perto quero estar…

Poderoso esse nome é...
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II – GRATIDÃO EM TEMPO DE
CONTRIÇÃO

Te agradeço por me libertar e salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço. Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço. Te agradeço!
Oração de Gratidão pelas Bênçãos
recebidas em 2020.

