V – RECEBIMENTO DO ANO NOVO
Leitura Uníssona: “Ó Senhor, tu és o meu
Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu
nome, porque tens feito maravilhas e
tens executado os teus conselhos
antigos, fiéis e verdadeiros. Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo
propósito é firme; porque ele confia em
ti. Eu é que sei que pensamentos tenho
a vosso respeito, diz o Senhor;
pensamentos de paz e não de mal, para
vos dar o fim que desejais. O Senhor te
guiará continuamente, fartará a tua alma
até em lugares áridos e fortificará os

teus ossos; serás como um jardim
regado e como um manancial cujas
águas jamais faltam.” (Is 25. 1; 26. 3;
Jr. 29.11; Is 58.11)
373 HNC – “Ano Novo”
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Cântico: Ele é exaltado

Prelúdio:
Cintia Fortunato – “Grandioso és Tu”
I – ADORAÇÃO – DEUS EXALTADO
POR SEUS ATRIBUTOS
Litania de Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó
Deus, o meu coração está firme;
cantarei e entoarei louvores.”. (SL 57.
7)
Mulheres: “Desperta, ó minha alma!
Despertai, lira e harpa! Quero acordar a
alva.”(Sl 57. 8)
Homens: “Render-te-ei graças entre os
povos; cantar-te-ei louvores entre as
nações.” (Sl 57.9)
Dirigente: “Pois a tua misericórdia se
eleva até aos céus, e a tua fidelidade, até
às nuvens.”(Sl 57. 10)
Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.”
(Sl 57. 11).
177 HNC –“Firme nas Promessas”.
Oração de Adoração

Coral Idalina Heringer - Grupo Vocal do
Oásis, Alunos da Musiarte – “Hoje Sou
Feliz”
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.” (Cl 3.
16).
Cântico: Doce Presença
Há um doce Espírito aqui.
E eu sei que é o Espírito de Deus.
Já podemos todos perceber
A presença de Jesus, o Salvador.
Doce presença, presença santa
Vem sobre nós,
Enchendo-nos com teu amor.
Te adoraremos por tua presença aqui.
E que renovará os nossos corações
Louvado seja o Senhor.
Se te dizes salvo e ao invés
Estás triste, oprimido e sem poder.
Rende-te à presença do Senhor
E o Espírito te encherá de amor.

Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus,
Eu o louvarei!
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei!
Ele é Senhor,
Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus, gloriﬁquem seu santo nome!
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus!
II – CONSAGRAÇÃO – DEUS
HONRADO POR SUA PROVIDÊNCIA
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)
Consagração de vida e bens ao
Senhor

61 HNC – “Ações de Graças”
Oração de Consagração
Pastorais
Posse Declaratória: Mesa do Conselho,
Junta Diaconal, SAF, UPH, UMP, UPA,
Ministério, etc.
III – GRATIDÃO – RECONHECIMENTO
PELAS BÊNÇÃOS DIVINAS.
63 HNC – “As Muitas Bênçãos”
1ª Estrofe
Oração de Gratidão pelas Bênçãos
Recebidas em 2020: Na Vida, Na Família
e na Igreja
Solo: Cíntia Fortunato – “Meu Tributo”
IV – EDIFICAÇÃO – A PALAVRA DE
DEUS PROCLAMADA.
Leitura Bíblica
Solo: Grupo Vocal do Oásis – “Sê
Bondoso e Misericordioso”
Mensagem: Rev. Renato Porpino

