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LITURGIA 

 

INVOCAÇÃO - Deus nos convoca para adora-lo. Neste início de culto devemos ser lembrados 
de quem é Deus e do que fez por nós para que possamos cultua-lo. A invocação é o 
momento em que o povo de Deus invoca as bênçãos de Deus especiais para o culto. 

Leitura 
João 4.23-24 

Jesus estabelece aqui o grande princípio da adoração. Em verdade está 
todo adorador que se fundamenta na Palavra de Deus revelada em Cristo 
Jesus. E em espírito está todo aquele que reconhece que por meio de 
Cristo, na habitação do Espírito Santo, temos entrada na presença de 
Deus.

Oração de 
adoração

Em súplica ao Senhor podemos rogar que nos permita adora-lo em 
espírito e em verdade. 

Cântico 
Em espírito e em 
Verdade

Após lermos e orarmos, podemos cantar afirmando que realmente 
estamos diante de Deus segundo ele deseja e nos parâmetros dele. 

CONFISSÃO - O momento de confissão é quando a igreja lembra da dependência da graça 
e da misericórdia de Deus. Somos chamados a confessar nossos pecados diante do único 
que pode perdoar e purificar nossos corações. É um momento de contrição, mas também de 
adoração, porque sabemos que em Cristos somos perdoados e redimidos. 

Leitura 
Hebreus 4.14-16

Jesus é nosso sumo sacerdote que nos permite chegar ao trono da graça 
para sermos ouvidos em nossa confissão e sermos perdoados, 
recebendo misericórdia de Cristo. 

Oração de 
confissão

Oração de confissão envolve tanto o confessar pecados, como a certeza 
do perdão divino. O texto lido no encoraja a saber que ele é Deus que 
salva e redime para sempre. 

Cântico 
Louvemos ao 
Senhor

Somos chamados a adorar ao Deus por causa de Cristo ter morrido a 
nossa morte para que possamos viver a sua vida. 
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INTERCESSÃO - A Bíblia nos convoca a orar uns pelos outros, a intercessão é uma 
demonstração de amor ao próximo. Este é um momento de lembrar pelos que estão 
sofrendo em várias ordens. 

Oração de 
Intercessão

A família pode ter um tempo para compartilhar pedidos de oração. 
Aproveite este momento para dar oportunidade a todos de falar, seja 
para agradecer ou pedir. Considere também os pedidos que já temos 
listado.  

Cântico 
Cantai ao Senhor 
(Salmo 96)

O salmo nos convoca a adorar a Deus com cânticos. Ele é o rei e o juiz de 
toda a terra, portanto, todas as nações devem adora-lo.

EDIFICAÇÃO - Momento de exposição da Palavra. A família pode usar o sermão que está 
disponível no Youtube pregado pelo Rev. Sérgio Lyra. Devem ouvir com fé e ser lembrados 
que é o próprio Deus quem fala ao seu povo. 

Mensagem 
Rev. Sérgio Lyra 
(Filipenses 4.6-9)

É bom que todos estejam confortáveis, sentados, e sem distrações que 
possam atrapalhar a concentração neste importante momento. 

Cântico 
Meu respirar

Este cântico é uma oração de entrega ao Senhor, uma dedicação 
completa de quem sabe que pode confiar os seus caminhos ao Rei dos 
Reis. Após a palavra de conforto e exortação podemos responder 
dizendo que o quanto dependemos do Senhor para viver. 

Oração final Oração final do culto agradecendo o tempo de adoração

Leitura da Benção 
2 Coríntios 13.13 

A benção apostólica é uma tradição cristã, em que os pastores rogam a 
Deus as bênçãos sobre a igreja. No culto familiar os líderes das famílias 
podem ler o texto e rogar a Deus que abençoe o seu lar.
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LETRA DOS CÂNTICOS 

1. EM ESPÍRITO, EM VERDADE 

Em espírito, em verdade 
Te adoramos, te adoramos (2x) 

Rei dos reis, e Senhor 
Te entregamos o nosso viver (2x) 

Pra Te adorar ó Rei dos Reis! 
Foi que eu nasci ó Rei Jesus! 
Meu prazer é Te louvar 
Meu prazer é estar 
Nos átrios do senhor 
Meu prazer é viver na casa de Deus 
Onde flui o amor 

2. LOUVEMOS AO SENHOR 

Louvemos ao Senhor  
Adoremos no seu santo monte,  
Nosso amado Pai. Seu nome é santo.  
Louvemos ao senhor, pois teu nome é santo 

Magnifiquemos ao senhor  
Ao rei que digno de louvor  
Excelso, supremo e mui digno de louvor  
Hosana hosana 
Hosana ao nosso rei 

Cristo é a nossa vida,  
O motivo do louvor  
Em nosso coração  
Pois morreu a nossa morte 
Pra vivermos sua vida.  
Nos trouxe grande salvação.  
Hosana! Hosana!  
Hosana ao nosso rei 
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3. CANTAI AO SENHOR (SALMO 96) 

Cantai ao Senhor um cântico novo,  
Cantai ao Senhor, todas as terras.  
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a Sua salvação. 

Anunciai entre as nações a Sua glória,  
Entre todos os povos as Suas maravilhas.  
Porque grande é o Senhor, mui digno de ser louvado  
Mais temível do que falsos Deuses. 

Glória e majestade estão diante Dele força e formosura no Seu santuário! 

4. MEU RESPIRAR 

Este é o meu respirar  
Este é o meu respirar  
Teu Santo Espírito  
Vivendo em mim 

E este é o meu pão  
E este é o meu pão  
Tua Vontade 
Feita em mim 

E eu, eu nada sou sem Ti 
E eu, perdido estou sem Ti 

Este é o meu respirar  
Este é o meu respirar  
Teu Santo Espírito  
Vivendo em mim 

E este é o meu pão  
Jesus, tu es meu pão  
Tua Vontade 
Feita em mim
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