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Oração de entrega e agradecimento 
 
Leitura Bíblica: João 3:16
 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que 
todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

Louvor: Quebrantado 

DIREÇÃO: Ana Luiza Gomes

Eu olho para a cruz
E para a cruz eu vou
Do seu sofrer participar
Da sua obra vou cantar

Meu salvador
Na cruz mostrou
O amor do pai
O justo Deus

Pela cruz me chamou
Gentilmente me atraiu
E eu, sem palavras, me aproximo
Quebrantado por seu amor

Imerecida vida, de graça recebi
Por sua cruz da morte me livrou

Trouxe-me a vida, eu estava condenado
Mas agora pela cruz eu fui reconciliado

Refrão (2x)

Impressionante é o seu amor
Me redimiu e me mostrou
O quanto é fiel (2x)

Refrão (2x)

Avisos e Comunicações

Dízimos e Ofertas: Salmos 86:15; 2 Timóteo 2:13
 

“Mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em 
amor e em fidelidade. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se 

a Si mesmo.”



Louvor: Tua fidelidade 

Teus olhos revelam que eu
Nada posso esconder
Que não sou nada sem Ti
Oh fiel Senhor

Tudo Tu sabes de mim
Quando sondas o meu coração
Eis que tudo podes ver
Bem dentro de mim

Leva minha vida
A uma só verdade
Que quando me sondas
Nada posso ocultar

Sei que Tua fidelidade
Leva minha vida mais além
Do que eu posso imaginar

Sei e não posso negar
Que os Teus olhos sobre mim
Me enchem da Tua paz

Inspiração Musical: Celso Berrêdo
Reflexão Bíblica: Pr. Eliezer Lourenço

Distribuição dos elementos e Celebração da Ceia 
Louvor: HCC 293 - Foi na Cruz

Quando cego, eu andei
bem perdido vaguei sempre
longe do meu Salvador,
que dá gloria desceu 
e seu sangue verteu
pra salvar-me por seu imenso amor.

Foi na cruz, foi na cruz,
onde um dia eu vi
meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri,
e eu agora me alegro em sua luz.

Eu ouvia falar dessa graça sem par
que do céu trouxe nosso Jesus.
Mas eu surdo me fiz, converter-me não 
quis
ao Senhor que por mim morreu na cruz.

Mas um dia senti meus pecados e vi
sobre mim o castigo da lei.
Em Jesus me escondi, seu perdão recebi
e refúgio seguro nele achei.

Oh, que grande prazer inundou o meu ser,
quando tudo a Jesus confiei!
Vida eterna me deu e um lar lá no céu,
onde sempre com Cristo habitarei.

Música final: Jesus Virá

Um dia lindo almejo eu encontrar
A eterna glória que prometida está
Gozo e alegria posso então sentir
Pois Jesus Cristo já está por vir

Jesus virá outra vez aqui
Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui
E todos juntos em um só louvor
Cantemos todos 
Ele é o nosso Senhor

Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz
Ele foi tentado e não pecou jamais
Na sua vida foi exemplo de amor
Cantemos juntos, ele é o nosso Senhor

Refrão (2x)


