feliz ano novo
"Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz; porventura,
não o percebeis? Eis que porei um caminho no
deserto e rios, no ermo." (Isaías 43.19)
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Prelúdio
I –VIDAS QUE TRIBUTAM LOUVORES AO DEUS TRIÚNO

Cântico: 373 HNC – “Ano Novo”
1. Rompe a aurora! Vai-se embora
Mais um ano e outro vem!
Não temamos: Prossigamos,
Caminhando em todo o bem.
"Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz; porventura,
Ano findo Eis
nunca
não o percebeis?
quemais
poreiveremos!
um caminho no
Ano
novo
hoje
recebemos!
deserto e rios, no ermo." (Isaías 43.19)
Vê, vê o belo dom que
Deus nos dá.

2. Raia o dia! Que alegria!
Novo ano eis a surgir!
Bem guiados e amparados,
Cristo vai nos conduzir.
3. Os talentos, nos momentos
Deste ano a começar,
Consagremos e usemos
Para Deus glorificar.

Litania de Adoração:
Dirigente: “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.” (Is 25.1)

Oração de recebimento do novo ano – ajoelhados

Homens: “Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
espírito e em verdade; porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.” (Jo 4. 23)

Em 2022: Viva intensamente sua fé; resignifique a alegria na sua família; pratique o amor a
Deus e ao próximo; caminhe lado a lado com a Esperança!

Mulheres: “Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade.” (Jo 4. 24)

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

VI – VIDAS QUE SE DEDICAM A SERVIR O SENHOR SEMPRE

Todos: “Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida;
cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.” (Sl 146. 1-2)
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14 HNC – “Louvor”
POSSE DAS DIRETORIAS E MINISTÉRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
IV – VIDAS EDIFICADAS PELAS ESCRITURAS SAGRADAS
Solo: Cintia Fortunato
Mensagem: Rev. Renato Porpino
V – VIDAS QUE RECEBEM UM NOVO ANO CHEIAS DE ESPERANÇA

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!

Credo da Esperança

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!
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!

Mulheres: Cremos na onisciência de Deus, que sabe todas as coisas, conhece nosso
coração, nossa mente, nossas súplicas e aflições.
Homens: Que conhece a nossa vida, nossa casa, família e suprirá todas as nossas
necessidades.

Mulheres: Cremos na onipotência de Deus, que tudo pode fazer conforme lhe apraz.

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!

Homens: Que tem o poder criador e criativo, que pode quebrantar corações endurecidos e
fortalecer a fé dos fragilizados.

Oração de Adoração e Louvor
Solo: Cintia Fortunato

Mulheres: Cremos na onipresença de Deus, que jamais nos deixará sozinhos e
abandonados.
Homens: Que estará ao nosso lado todos os dias, seja nas noites frias, nas horas da angústia
e sofrimento, nos dias de sol e de festa.

Mulheres: Cremos no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos elegeu
desde antes da fundação do mundo, que nos trouxe à vida e nos deu a vida abundante.
Todos: Que encheu nossa vida da Sua presença, o nosso coração de amor e a nossa mente da
mais pura e linda esperança. Amém e Amém!
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II – VIDAS QUE REAFIRMAM A FÉ NO DEUS TODO-PODEROSO
Leitura Uníssona: “Todavia, o meu justo viverá pela fé; e: Se retroceder, nele não se compraz
a minha alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se
não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele
que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o
buscam.” (Hb 10. 38; Hb 11. 1 e 6)
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92 HNC – “A Fé Contemplada”
1. Deus promete grandes coisas conceder
A qualquer que peça,
Crendo que há de obter,
Esperando, sem na fé enfraquecer.
O Senhor a fé contemplará!

3. Sim creiamos no que
Deus nos prometeu,
Pois jamais desonrará o Nome seu;
Ele cumprirá promessas que nos deu.
O Senhor a fé contemplará!

Tua fé Jesus contemplará,
Sim, o que Jesus promete, dá.
Ele vê o coração
E responde à petição;
Tua fé Jesus contemplará!
2. Quantas maravilhas Deus realizou
Por alguém que firme nele confiou,
E que da promessa
Em nada duvidou.
O Senhor a fé contemplará!
CREDO APOSTÓLICO
Dirigente: Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, criador do Céu e da terra; e em Jesus Cristo,
seu Unigênito Filho, nosso Senhor; o qual foi concebido por obra do Espírito Santo; nasceu
da Virgem Maria;
Congregação: Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; ao
terceiro dia ressurgiu dos mortos; subiu ao Céu e está à direita de Deus Pai, Todopoderoso, de onde há de vir, para Julgar os vivos e os mortos.
Todos: Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja de Cristo; na comunhão dos santos; na
remissão dos pecados; na ressurreição do corpo, e na vida eterna. Amém.

III – VIDAS QUE AGRADECEM AS BÊNÇÃOS RECEBIDAS
Leitura Uníssona: "Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus
Cristo."(1 Ts 5. 18; 1 Co 15.57)
61 HNC - “Graças Dou”
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.

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.

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.
Oração de Gratidão
Cântico: Te Agradeço
1. 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.

2. Te agradeço por me liberar
E salvar,
Por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Eu te agradeço, te agradeço.

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