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Ablução (Opcional) 

Mãos: Senhor meu Deus, purifica minhas mãos para Te servir. 

Lábios: Purifica meus lábios, para que deles procedam louvor e gratidão. 

Coração: Purifica meu coração, para Te servir em integridade e retidão. 

"Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e mais branco do que a 
neve serei.” (Sl. 51:7) 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☞Instruções: 
1) Antes do culto, um jarro com água e uma bacia são postos perante os 

participantes; 
2) Cada pessoa recita a primeira frase; e derrama uma pequena quantidade de água 

em suas mãos 
3) Em seguida, leva as mãos aos lábios, proferindo a segunda frase 
4) Por fim, repete o procedimento levando as mãos sobre o coração e proferindo a 

terceira frase.. 
5) Recomenda-se, então, que se faça uma pequena oração ou reflexão silenciosa. 
       

      Importante: Em grupos grandes, este procedimento pode se tornar demorado.     
      Recomenda-se, nesse caso, que o procedimento seja feito fora do horário do   
      culto, a medida que os participantes chegarem e/ou começarem a se preparar.
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Prelúdio 

Introdução 

Boas-Vindas 

Condutor: Meus Irmãos e minhas Irmãs, sejam todos bem-vindos em Nome do 
Eterno, Criador dos céus e da terra!  

Convido-vos a vos colocarem de pé, para que juntos recitemos a proclamação de 
nossa fé monoteísta. 

Todos recitam o trecho abaixo, em uníssono: 

   Um é o Senhor, incomparável em Seu poder. 

   Um é o Absoluto, e não há outro como Ele. 

   Um é o Altíssimo, acima de toda autoridade. 

   Um é o Provedor, em Sua excelsa bondade. 

   Um é o Juiz, justo e reto em Suas veredas. 

   Um é o Eterno, inigualável em Suas obras. 

   Um é o Pai Celestial, infinito em Seu amor. 

Condutor: E disse o Senhor: “Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, 
e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus 
caminhos, a tua salvação entre todas as nações.” (Sl. 67:1,2)  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☞ Instrução: Uma música suave é tocada, para que todos possam refletir, enquanto a 
comunidade se assenta para o culto.

☞ Instrução: Condutor e comunidade se alternam na recitação abaixo.

☞ Instrução: O Condutor convida um Irmão (ou Irmã) para fazer uma oração pela 
condução do culto.



�

O Altar dos Perfumes 

Condutor: Assim diz o Senhor: “Pois do oriente ao ocidente grande é o Meu Nome 
entre as nações. Em toda parte incenso e ofertas puras são trazidos ao Meu Nome, 
porque grande é o Meu Nome entre as nações.”  1

Todos: O Senhor habita entre nós. Grande e Poderoso é o Seu Nome. 

Condutor: Que nossas orações subam à Tua Morada, como o aroma suave do 
incenso. 

Todos: Assim seja! 

"Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos 
levantadas sejam como o sacrifício da tarde.” (Sl. 141:2) 

 Ml. 1:11a1
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☞Instruções: 
1) Prepara-se o recipiente sobre o Altar dos Perfumes. Pode ser qualquer substância 

de aroma agradável. Pode-se usar difusor, incenso em palito, em resina, etc. 
2) O Condutor diz a primeira frase. Após resposta da Comunidade, acende o 

incenso. 
3) As demais frases são ditas logo em seguida.
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Acendimento das Luzes 

Primeira Luz 

Condutor: A presença do Senhor é como o fogo, purificando-nos de todo o pecado. 

Todos: Assim seja! 

Condutor: O Senhor Deus é Onipresente. 

Segunda Luz 

Condutor: A sabedoria do Senhor é como a chama, aquecendo os nossos corações.  

Todos: Assim seja! 

Condutor: O Senhor Deus é Onisciente.  

Terceira Luz 

Condutor: O amor do Senhor é como a luz, iluminando nosso caminho por toda 
eternidade. 

Todos: Assim seja! 

Condutor: O Senhor Deus é Onipotente. 
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☞ Instrução: Cada condutor recita a primeira frase e acende uma das luzes.

🎹  Neste momento, sugere-se que seja entoado um ou mais hino(s) ou música(s).
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 Abertura da Escritura 

Antes da Leitura 

Condutor: Irmã(o) ***Nome da pessoa***, conduza-nos ao caminho do Criador.  

Todos: O Criador seja engrandecido, de eternidade em eternidade. 

Leitor: Bendito seja o Criador, que nos revela a Sua verdade. 

Todos: Sua verdade é o nosso caminho. 

Após a Reflexão 

Leitor: Que a verdade do Senhor una os nossos corações. 

Todos: Assim seja!  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☞ Instruções:
1) O Condutor convida um Irmão (ou Irmã) para abrir a Escritura.
2) O Irmão que vai fazer a leitura recita a bênção, e abre a Escritura em seguida.
3) Após a abertura, faz uma pequena reflexão e/ou oração.
4) Após breve reflexão do Irmão, esse recita a última bênção.
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Estudo Bíblico 

Antes da Leitura 

Condutor: Irmã(o) ***Nome da pessoa***, conduza-nos ao caminho do Criador.  

Após a Leitura 

Condutor: Agradeçamos a(o) Irmã(o) pelo ensino, com uma salva de palmas.  

Comentários 

Condutor: Se algum Irmão tem algo a acrescentar, a palavra será concedida, desde 
que seja amistosa, breve, edificante e relevante. 

Condutor: Está encerrado o estudo. Nos alegramos no Senhor, pela vida que se 
renova a cada ano. Renova, Senhor, a nossa fé e a nossa confiança em ti. 

Todos: A Palavra do Senhor nos renova a cada dia! 
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☞ Instruções:
1) Recomenda-se que sejam feitos um ou dois Estudos, previamente preparados, de 

aprox. 15 a 20 minutos cada.
2) O Condutor convida o Irmão (ou Irmã) que fará o Estudo Bíblico.
3) Após a leitura, a Comunidade saúda o Irmão com palmas de agradecimento;
4) Em seguida, o Condutor concede a palavra a quem desejar fazer comentários ou 

perguntas.
5) Cada Irmão que desejar falar deve erguer a mão e aguardar que a palavra lhe seja 

concedida.

🎹  Neste momento, sugere-se que seja entoado um ou mais hino(s) ou música(s).

☞ Instrução: Se outro irmão apresentará seu estudo, repete-se o procedimento acima.



�

Os Sacramentos 

O Pão 

Condutor: Consagramos a Ti este pão, oh Senhor Eterno, em profunda gratidão. 
Supre nossos lares e alimenta nossas almas com a Tua Palavra. 

Todos: Tua Palavra é o nosso pão. 

O Sal 

Condutor: Consagramos a Ti este sal. Tal como o sal preserva o alimento, preserva-
nos, Senhor Eterno, em integridade e retidão. 

Todos: Tua Fidelidade é o sal que nos preserva. 

Condutor: Comamos juntos. 
A Água 

Condutor: Consagramos a ti esta água. Teu Espírito é a nossa fonte de água viva! 
Vivifica nossos corações, purifica nossos pecados, e renova nossas vidas. 

Todos: Santifica esta água para a vida e para a cura. 

Condutor: Bebamos juntos. 
O Vinho 

Condutor: Consagramos a Ti este cálice, em grande júbilo. Haja prosperidade e 
alegria para teus servos. 

Todos: Tua Presença é doce como o vinho. 

Condutor: Bebamos juntos.  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☞ Instruções:
1) Os sacramentos são abençoados e distribuídos em seguida.
2) Uma pitada de sal é polvilhada sobre o pão, de modo que o pão e o sal são 

distribuídos juntos, após a bênção do sal.
3) Ao receber cada elemento, todos aguardam para tomá-los juntos.

🎹  Neste momento, sugere-se que seja entoado um ou mais hino(s) ou música(s).
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Fechamento da Escritura 

Condutor: É chegada a hora do encerramento. ***Nome da pessoa***, nós vos 
convidamos a fechar a Escritura. 

Leitor: “A tua Palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura 
para sempre.”  2

Todos: Tua Palavra é eterna!  

 Sl. 119:1602
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☞ Instruções:
1) O mesmo Irmão (ou Irmão) que abriu a Escritura é convidado a fechá-la.
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Adormecimento das Luzes 

Primeira Luz 

Condutor: A Presença do Senhor nos acompanhará em nosso retorno. 

Todos: Assim seja! 

Condutor: O Senhor Deus é Poderoso para nos guardar. 

Segunda Luz 

Condutor: A Sabedoria do Senhor se manifestará em nossos caminhos. 

Todos: Assim seja! 

Condutor: O Senhor Deus é a Fonte da Sabedoria.  

Terceira Luz 

Condutor: O Amor do Senhor nos cobrirá com Seus cuidados. 

Todos: Assim seja! 

Condutor: O Senhor Deus está sempre em nossos corações.  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☞ Instrução:
1) Os Irmãos que acenderam as luzes são convidados a apagá-las.
2) As luzes são apagadas após a primeira frase de cada trecho.
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Encerramento 
Condutor: Descansemos, com a certeza de que o Senhor se agradou de nosso serviço 
e ouviu nossas orações. 

Todos: O Eterno é o nosso Senhor e a Rocha da nossa salvação. 

Bênção de Plenitude: 

   Seja o Eterno contigo em todas as tuas veredas. 

   Seja teu lar tranquilo como a morada do Altíssimo. 

   Seja tua mente iluminada pela sabedoria divina. 

   Sejam tuas mãos firmes, prósperas e abundantes. 

   Seja tua semente abençoada perante o Criador. 

   Seja teu corpo plenamente curado e restaurado. 

   Seja o Todo-Poderoso por tua proteção e apoio. 
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🎹  Neste momento, sugere-se que seja entoado um ou mais hino(s) ou música(s).
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Explanação sobre a Liturgia 

Introdução 

 Esta cerimônia é inspirada nos rituais do Templo de Jerusalém, adaptada para 
nossa realidade presente. 

 Fogo e luz possuem um belíssimo simbolismo bíblico, e eram bem presentes 
nos rituais do Templo de Jerusalém. Enquanto o fogo purifica, a luz aponta o 
caminho. (ex: Nm. 32:23; Pr. 4:18) 

 No centro do altar, a presença do Criador é simbolizada pela Escritura (Bíblia 
Hebraica). 

 Antes de iniciar a reunião, fazemos o acendimento das luzes, e a abertura das 
Escrituras, para indicar que a luz do Criador e a Sua Palavra devem nos conduzir em 
nossas atividades. 

A Ritualística 

 A Bíblia nos ensina duas coisas importantes sobre ritualística: A primeira é que 
ela não é a essência do que fazemos (ex: Is. 1:11-18) 

 Por outro lado, a Bíblia descreve vários elementos litúrgicos em detalhes – 
elementos esses que eram conhecidos culturalmente, e assim relevantes aos 
participantes. 

 Não devemos imaginar que estamos acima da liturgia, pois precisamos de 
estímulos visuais, auditivos, olfativos, táteis e gustativos. Não fosse assim, a Bíblia 
não traria tais elementos. 

 A ritualística visa ajudar os presentes a se concentrarem no mesmo propósito, 
mas não deve ser abordada como se fosse "escrita em pedra". Por exemplo: Pode-se 
também ter a função de condutor alternada entre os presentes para cada acendimento. 

 Preservada a essência, o grupo deve adaptar o ritual à necessidade ou desejo 
dos participantes. 
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O Altar Sagrado 

 Coloca-se numa mesa a Bíblia Hebraica, acompanhada de três velas, ao seu 
entorno. 

 Biblicamente, o número três tem conotação de superlativo. Por isso, a Bíblia 
diz: "E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos 
Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória." (Isaías 6:3) 

 O objetivo é recordar que a Luz do Eterno se manifesta em nós e que Ele é 
soberano em todas as áreas de nossas vidas. 

 A cerimônia é realizada por um condutor, que pode ser qualquer pessoa 
presente, desde que faça com compreensão e intenção. 

O Altar dos Perfumes 

 O Altar dos Perfumes no Templo de Jerusalém era onde os aromas suaves eram 
queimados perante o Eterno. O simbolismo é de que nossa dedicação e nossas 
orações sejam como aroma suave perante o Criador.  (ex: Ex. 30:1; Sl. 141:2) 

 O Altar dos Perfumes pode ser preparado com turíbulo de carvão, ou com 
incenso em vara, ou ainda como difusores de essência. Recomenda-se o uso de mirra, 
olíbano, benjoim, cravo, canela, lírio ou algum outro tipo de essência de aroma suave. 

Ablução 

 Abluções eram importantes na ritualística do Templo de Jerusalém, e 
indicavam o desejo de se apresentar puro perante o Criador. (ex: Ex. 40:3)  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Os Sacramentos 

 Desdes os primórdios imemoráveis, os tempos dedicados ao Eterno 
eram marcados com rituais de sacramento: Refeições sagradas que 
indicavam júbilo e gratidão ao Criador, bem como o reconhecimento de Sua 
presença. (ex: Dt. 14:26) 

 A liturgia dos sacramentos foi cuidadosamente planejado nos moldes 
do Templo de Jerusalém. Ele é composto por quatro elementos, a saber: o 
pão, o sal, o vinho e a água, abaixo descritos. 

1) O Pão 
O pão simboliza os sacrifícios de ação de graças, reconhecendo que o 
sustento vem do Criador, e que isso é motivo para o nosso júbilo. (Ex: Lv. 
26:5; Dt. 8:10) 

2) O Sal 
Acrescido a alguns sacrifícios do Templo de Jerusalém, o sal foi escolhido 
como símbolo por sua virtude como conservante de alimentos. Assim sendo, 
o sal é símbolo da eternidade. Ele representa a aliança que temos com o 
Criador que nos conduzirá ao mundo vindouro, e que está presente 
continuamente em nossas vidas. (Lv. 2:13; Nm.18:19; Ez. 43:24) 

3) A Água 
Símbolo universal da vida, a água também era oferecida por libação. Tomar a 
água demonstra que o nosso compromisso de purificação não é unicamente 
exterior, mas deve atingir o íntimo de nossas almas.  (1 Sm. 7:6; Ez. 36:25;  

4) O Vinho 
Presente nas libações do Templo de Jerusalém, o vinho simboliza o júbilo, a 
alegria de celebrarmos o Criador, que é Senhor de todas as coisas, e que nos 
provê sustento e prosperidade. (ex: Nm. 28:31; Dt. 14:26; Sl. 104:15) 
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