
CULTO MATUTINO                                                  3º DOM./ABRIL 
 

*   Prelúdio .......................................................................................................................Piano/Órgão  
*   Comunicações e saudação aos visitantes ...............................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 
* Intróito - .........................................................................................................................Coro Jovem 
* Leitura Bíblica em Uníssono – Salmo 28.6-7 .................................................................Congregação 

          Pastor: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força  
                          e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração  
                         exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. 

*   Cântico “O Senhor é a minha força” ..............................................................................Congregação 
* Oração Invocatória .................................................................................................................Pastor 
* Hino “Cantai a Cristo” (CC 48/HE 115/NC 40/SH 315) ................................................Congregação  

 
RENOVAÇÃO 
 
* Chamada à confissão – Salmo 51.1-3 

      Pastor:  Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão  
                   apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me  
                   do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu  
                   pecado sempre me persegue. 

*   Confissão do povo de Deus (Oração silenciosa) ........................................................................Todos 

*   Oração de confissão ................................................................................................................Pastor 

* Hino “Seu maravilhoso olhar” (HCC 312) Entrega Dízimos e ofertas ...............................Congregação 
* Oração de gratidão ...............................................................................................................Diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 
* Mensagem musical ..........................................................................................................Coro Jovem 
* Proclamação da Palavra ...........................................................................................................Pastor 
* Oração pelo povo de Deus ........................................................................................................Pastor 
 
ENVIO 
 
* Hino “Vamos nós trabalhar” (CC 422/HE 404/NC 315/SH 352) .....................................Congregação  
* Exortação final – 2Co 13.11; 2Ts 3.16. .....................................................................................Pastor 

 
Pastor: Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só 

pensamento, vivam em paz. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o 
tempo e de todas as formas. 

 
* Oração e benção ......................................................................................................................Pastor 
* Amém Tríplo (HE pg. 693 - Amém Triplo, 2ª) ................................................Coro Jovem e Congregação 
* Poslúdio ........................................................................................................................Piano/ Órgão 
 
 
=================================================================================== 
 
 
 

CULTO VESPERTINO      (Com Ceia)                        3º DOM.ABRIL 

 

* Prelúdio ........................................................................................................................Piano/Órgão 

* Comunicações e saudação aos visitantes ................................................................................Pastor 

REUNIMO-NOS EM NOME DE DEUS 



 

* Intróito .................................................................................................................................Coro II 

* Oração Invocatória .................................................................................................................Pastor 
* Cântico “Deus está presente” ........................................................................................Congregação 

* Leitura bíblica – 1Crônicas 29.11-13  
 
Dirig.: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, 

pois tudo o que há nos céus e na terra é teu 
Cong.: Teu, ó Senhor, é o reino; tu estás acima de tudo. 
Dirig.: A riqueza e a honra vêm de ti; tu dominas sobre todas as coisas. 
Cong.: Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. 
Todos: Agora, nosso Deus, damos-te graças, e louvamos o teu glorioso nome. 

  

* Hino 105 (HE) – “Ao Deus de Abrão” (CC 14/HCC 14/HE 105/NC 21/SH 392) ..............Congregação  

RENOVAMO-NOS EM NOME DE DEUS 

* Chamada à confissão – Atos 3.19 ............................................................................................Pastor  
 

          Pastor: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados 
sejam cancelados. 
 

* Confissão do povo de Deus – Oração Silenciosa ........................................................................Todos 

* Oração de confissão .................................................................................................................Pastor 
* Palavra de encorajamento – Colossenses 1.13-14 .....................................................................Pastor 

 
         Pastor: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Reino 

do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos 
pecados. 

* Cântico – “Aclame ao Senhor” – Entrega dízimos e ofertas ...............................................Congregação 
* Oração de gratidão .................................................................................................................Diácono 

ACOLHEMOS A PALAVRA DE DEUS 

* Mensagem Musical ...................................................................................................................Coro II 
* Proclamação da Palavra ............................................................................................................Pastor 

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR 

* Hino “O sacrifício de Cristo” (CC 35/HE 37/NC 89/HS 35/SH 205) ................................Congregação  
                                 (Entrada dos Diáconos) 

* Oração .....................................................................................................................................Pastor 
* Distribuição da ceia .............................................................................................................Diáconos 

* Hino “Venham à mesa” (HCC 514) (Durante a distribuição) ...............................Coro II e Congregação 
* Oração pelo povo de Deus – intercessão ...................................................................................Pastor 

SOMOS ENVIADOS PELA PALAVRA DE DEUS 

* Hino 422 (HE)  “Salvador bendito” (CC 368/HCC 340/HE 422) ......................................Congregação  
* Exortação final – Romanos 12.9-11; Hebreus 13.20-21 ............................................................Pastor 

 
Pastor: O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau; apeguem-se ao que é bom. 

Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos 
outros mais do que a si próprios.Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no 
espírito, sirvam ao Senhor. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança 
eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande 
Pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade 
dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem 
seja a glória para todo o sempre. Amém. 



 
* Oração e Benção Apostólica ...................................................................................................Pastor 

* Amém triplo (HE pg. 693 - Amém Triplo, 2ª) .....................................................Coro II e Congregação  
* Poslúdio ......................................................................................................................Piano/Órgão



 

 



 


