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Prelúdio Vídeo-Cronômetro Até Sozim (Marco Telles)

Palavra de boas vindas

Oração Intercessória

Saudação e recepção dos visitantes

Canto congregacional Maravilhosa Graça Medley Cântico / Hino 193 HCC
(Phill Wickham / Lillenas - Arr. Joyce Leão)

O MESTRE NOS CHAMA, PARA ONDE IREMOS?

Recitativo Bíblico: João 6.68-69
Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras 
da vida eterna.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente.

Momento Missionário  “O que é ser um Radical no Brasil?”
Notícias do campo missionário

Oração por missões no Brasil: pela vida e sustento de todos os Radicais (Amazônia, 
Sul, Sertanejo, Pantanal, Cerrado, Cristolândia, Surdos, Metropolitano Fortaleza, Sal-
vador e São Paulo)

OBEDECEREMOS AO SEU MANDAR E SEGUIREMOS AO BOM MESTRE

Canto Congregacional 308 HCC Onde quer que for, Irei (Crosby, Entzminger, 
Norris,Sankey)

Leitura Bíblica Uníssono: Marcos 10.28-30 
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E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos, e te seguimos.
E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado 
casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor 
de mim e do evangelho,
Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, 
e filhos, e campos, com perseguições; e no século futuro a vida eterna.

ANUNCIANDO A TODO BRASIL QUE SÓ JESUS CRISTO SALVA

“Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor” (C.H. Spurgeon)

Canto Congregacional 603 HCC Minha pátria para Cristo (Entzminger, Lindsey, 
Ichter - Arr. Joyce Leão)

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Hino oficial 

Ofertório  

Canto Congregacional Adoração sem limites (Aline Barros)

Oração       

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio  Cantado Tu és bom (Adoração e Adoradores)
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Prelúdio, Vídeo-Cronômetro Quanto Amor (Ibab Celebração Acústico)

Palavra de boas vindas

Chamada à adoração Único Caminho (Hillsong)

JESUS É O CAMINHO, ACREDITE E VIVA!

Inspiração Musical Acredito (Leonardo Gonçalves)

Recitativo Bíblico: “Porque esta é a vontade de meu Pai: que todo aquele que vê o 
Filho e nele crê tenha a vida eterna.” (Jo.6.40)

Saudação e recepção dos visitantes

Canto Congregacional 251 HCC Salvação Jesus Me Dá (Manuel de Souza/ 
Albert Fisher)

Oração de adoração e gratidão à Jesus, pela vida com Ele

Leitura bíblica alternada: João 7.38; 8.32; 8.44; 14.6

Dirigente: Disse Jesus: Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de 
quem crê em mim.

Congregação: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.

Dirigente: Ele (o diabo) foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois 
nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e 
pai da mentira.

Congregação: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém chega ao Pai, a não ser 
por mim.

Canto Congregacional 256 HCC Jesus Quer Entrar Hoje em Teu Coração  
(Carmichael, Sutton)

Leitura Bíblica: João 8.34-36.

Dirigente: Jesus continuou: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que 
comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa; 
mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente 
sereis livres.”
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Momento missionário: “A Região Norte Clama por Jesus”

Notícias do campo missionário

Oração: Pelo Norte do Brasil e todos os vocacionados que atuam nessa região

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Ofertório

Hino oficial da Campanha

Oração

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio, instrumental
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Prelúdio Vídeo-Cronômetro A esperança é Jesus (Marcelo Nelles)

Palavra de boas vindas

Canto congregacional Alfa e ômega (Marine Friese)

Oração de adoração e gratidão

SOMOS CARTAS VIVAS, QUE LEVAM A MENSAGEM DA SALVAÇÃO

Recitativo Bíblico: Tiago 1.27
A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas 
suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.

Canto congregacional Poder pra Salvar (Aline Barros)

Leitura Bíblica : Mateus 28.18-20

Dirigente: E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu 
e na terra.
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.

CARTAS VIVAS, SELADAS PELO SENHOR JESUS

Canto Congregacional 541 HCC As boas novas anunciai (Thomson, Ginsburg, 
Walch)

Leitura Bíblica Alternada: Efésios 6.14-19

Homens: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida 
a couraça da justiça;
Mulheres: E calçados os pés na preparação do evangelho da paz;
Homens: Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os 
dardos inflamados do maligno.
Mulheres: Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a pa-
lavra de Deus;

Culto 3
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Homens: Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando 
nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos,
Mulheres: E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com 
confiança, para fazer notório o mistério do evangelho.

Saudação e recepção dos visitantes

Canto Congregacional 560 HCC Olhando para Cristo (Soren, Miles)

CARTAS VIVAS, QUE PROCLAMAM A ESPERANÇA SEM CESSAR

Canto Congregacional Sonda-me, usa-me (Aline Barros)

Momento missionário: A região Centro-Oeste precisa ouvir que Jesus Salva!

Notícias do campo missionário

Oração: Pelo Centro-Oeste do Brasil e todos os vocacionados que atuam nessa região.

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Ofertório

Hino oficial

Oração

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio, instrumental
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Prelúdio Vídeo-Cronômetro República do Amor (João Alexandre)

Palavra de boas vindas

Oração de louvor

Canto Congregacional Grande (Adhemar de Campos)

A NAÇÃO CLAMA POR SOCORRO: JESUS É A ÚNICA SALVAÇÃO

Inspiração Musical Pra cima, Brasil (João Alexandre)

Recitativo Bíblico: Salmos 33.12

Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua 
herança.

Saudação e recepção aos visitantes

Canto Congregacional Bem aventurado (Aline Barros)

Leitura Bíblica alternada: 1 Pedro 2.9-12
Dirigente: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo ad-
quirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz;
Congregação: Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; 
que não tínheis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Dirigente: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das 
concupiscências carnais, que combatem contra a alma;.
Congregação: Tendo o vosso viver honesto entre os gentios; para que, naquilo em que 
falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas 
boas obras que em vós observem.

Canto Congregacional 174 HCC Nome bom, Doce a Fé (Baxter, Rufino Duarte, 
Doane)

Poesia Levantai os olhos (Myrtes Matias)

Canto Congregacional Deus Sara essa nação (Saul Gutman – Comunidade de Nilópolis)

Culto 4
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Momento missionário: O Nordeste tem sede de Deus!
Notícias do campo
Oração: Pelo Nordeste Brasileiro: Jesus é a água da vida!

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Hino Oficial

Ofertório

Canto Congregacional 478 HCC Tua voz escuto a convocar-me (Hiram Rollo Júnior)

Oração de consagração

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio Cantado Tu és Santo (Ronaldo Bezerra)
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Prelúdio, Instrumental 80 HCC Piano Bendito seja sempre o cordeiro         
(Kerr Neto, Camargo Filho, Ralph Manuel)

Palavra de boas vindas

Oração de intercessão

Canto congregacional Vem esta é a hora (Vineyard)

DEIXE A LUZ DE JESUS BRILHAR NO SEU VIVER

Leitura bíblica alternada: Mateus 5. 13-16
Dirigente: Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para 
nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens.
Congregação: Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada 
sobre um monte;
Dirigente: Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, 
e dá luz a todos que estão na casa.
Congregação: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as 
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.

Inspiração Musical Brilhar por Ti (Novo Tom)

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Hino Oficial

Momento missionário: A Região Sul do Brasil
Notícias do campo missionário
Oração: Pelo Sul do Brasil e todos os vocacionados que atuam nessa região.

Saudação e recepção dos visitantes

Canto Congregacional 366  CC Firmeza (Edward Mote)

Oração de adoração e gratidão à Jesus, pelas verdades que nos dão segurança

Leitura bíblica por uma criança: Isaías 60. 1
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Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai nascendo 
sobre ti.

Inspiração Musical: Coro Infantil Minha pequena luz (Alberto de Matos/Cristina Mel)

Música Infantil da Campanha de Missões Nacionais 2022

Canto Congregacional Ser conhecido de Deus (Renascer Praise)

Ofertório

Canto Congregacional  323 HCC Eu Alegre vou na sua luz (Venter, Deter, Weeden)

Oração

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio Cantado Eu tenho um chamado (Quatro por um)
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Prelúdio Vídeo-Cronômetro Deus tem um plano perfeito para o seu viver (Vocal  
sons da colina)

Palavra de boas vindas

Oração de intercessão

Canto Congregacional Aclame ao Senhor (Darlene Zschech)

FOMOS JUSTIFICADOS PELO SANGUE DE JESUS...
PARA ANUNCIAR A SUA SALVAÇÃO

Inspiração Musical Justificado (Novo Tom)

Recitativo Bíblico: Atos 13.37-39
Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu.
Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos 
pecados.
E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado 
todo aquele que crê.

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Hino oficial

Momento Missionário: O Sudeste precisa ouvir que Jesus transforma!
Notícias do campo missionário
Oração: Pelo Sudeste e todos os vocacionados que atuam nessa região

... PARA VIVER EM NOVIDADE DE VIDA

Saudação e recepção aos visitantes

Canto congregacional Jesus, O plano perfeito (Renascer Praise)

Oração de adoração e gratidão à Jesus pela salvação

Leitura Bíblica: Romanos 6.4

Culto 6
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De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo 
foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em 
novidade de vida.

...PARA DESFRUTAR DO PODER TRANSFORMADOR DO ESPÍRITO SANTO

Canto Congregacional: 46 CC Jesus me transformou (Rowe, Ginsburg)

Leitura Bíblica alternada: Tito 3.3-7
Dirigente: Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, 
extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, 
odiosos, odiando-nos uns aos outros.
Congregação: Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, 
para com os homens,
Dirigente: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua mi-
sericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo,
Congregação: Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso 
Salvador;
Dirigente: Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo 
a esperança da vida eterna.

Ofertório

Canto congregacional 447 HCC Mas eu sei em quem tenho crido (Whittle, Nelson, 
McGranahan)

Oração

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio, instrumental


