
"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: Ilem Vargas

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).

26 HNC –“Ao Deus Grandioso.”

1. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo de tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão.
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Canta minh'alma, então, a Ti Senhor:
Grandioso és Tu, grandioso és Tu!

Canta minh'alma, então, a Ti Senhor:
Grandioso és Tu, grandioso és Tu!

2. Quando atravesso bosques e florestas,  3. Quando percebo que na cruz maldita,
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,   Por teu amor Jesus morreu por mim,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras   E me livrou do jugo do pecado,
O teu poder em, glória proclamar,   Ali vertendo sangue carmesim,

4. Quando afinal em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e vera adoração,

E então cantar eternamente ali:
Grandioso és Tu, grandioso és Tu!

E então cantar eternamente ali:
Grandioso és Tu, grandioso és Tu!

Oração de Adoração

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

1. Há um doce Espírito aqui    2. Se te dizes salvo e ao invés,
E eu sei que é o Espírito de Deus.   Estás triste, oprimido e sem poder.
Já podemos todos perceber    Rende-te à presença do Senhor 
A presença de Jesus, o Salvador   E o Espírito te encherá de amor!

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!
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Cântico: Ele é exaltado

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”

1. Graças dou por esta vida,   2. Graças pelo azul celeste
Pelo bem que revelou,   E por nuvens que há também,
Graças dou pelo futuro   Pelas rosas do caminho
E por tudo que passou.   E os espinhos que elas têm.
Pelas bênçãos derramadas,   Pelas noites desta vida,
Pelo amor pela aflição,   Pela estrela que brilhou,
Pelas graças reveladas,   Pela prece respondida
Graças dou pelo perdão.   E a esperança que falhou.
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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!

Oração de Consagração

Pastorais

Posse Declaratória: Mesa do Conselho, Junta Diaconal, SAF, UPH, UMP, UPA,OÁSIS, 
Ministério, etc.

III – GRATIDÃO – RECONHECIMENTO PELAS BÊNÇÃOS DIVINAS.

63 HNC – “As Muitas Bênçãos.”

1. Se da vida as vagas procelosas são,  3. Quando vires outros com seu ouro e bens,
Se, com desalento, julgas tudo vão,  Lembra que tesouros prometidos tens.
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, Nunca os bens da terra poderão comprar
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.  A mansão celeste que vais habitar.

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!

2. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? 4. Seja o teu combate longo ou breve aqui,
É a cruz pesada que tens de levar?  Não te desanimes Deus será por ti!
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás, Seu divino auxílio minorando o mal,
E, fortalecido, tudo vencerás!   Te dará consolo e galardão final.

Oração de Gratidão pelas Bênçãos Recebidas em 2022: Na Vida, Na Família e na Igreja.

Solo: Ilem Vargas– “Meu Tributo.”
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IV – EDIFICAÇÃO – A PALAVRA DE DEUS PROCLAMADA.

Leitura Bíblica

Solo: Ilem Vargas.

Mensagem: Rev. Renato Porpino.

V – RECEBIMENTO DO ANO NOVO

Leitura Bíblica Alternada: 
Pastores: “Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti.” 

(Isaías 60.1)

Mulheres: “Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os 
olhos se viu Deus  além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.” (Isaís 64.4)

Homens: “A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos 
povos; todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor.” (Isaís 61.9)

Todos: “ Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, 
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.”

373 HNC – “Ano Novo”

1. Rompe a aurora! Vai-se embora  3. Os talentos, nos momentos
Mais um ano e outro vem!   Deste ano a começar,
Não temamos: Prossigamos,  Consagremos e usemos
Caminhando em todo o bem.  Para Deus glorificar.

Ano findo nunca mais veremos!
Ano novo hoje recebemos!

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.
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Oração de Intercessão e Recebimento de 2023

Bênção Apostólica

Tríplice Amém

Poslúdio: Ilem Vargas.
 

ANO NOVO
Feliz
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