
CULTOMATUTINO                                                         2ºDOM.DEZEMBRO 
 
Processional.................................................................................................Órgão e/ou Piano  
Saudações e comunicações............................................................................................Pastor  
  
ADORAÇÃO 
  
Prelúdio.........................................................................................................................Piano  
Oração de invocação .....................................................................................................Pastor  
Mensagem musical – “Em silêncio toda carne” – (HCC 89) .............................................Coro I  
Recitativo bíblico – Salmo 95:6,7) ........................................................................Congregação  
     Todos: “Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhor  
                que nos criou, Porque Ele é nosso Deus, e nós povo do seu pasto e  
                ovelhas que Ele conduz.  
Hino “Oh, vinde, fiéis!” (HCC- 90/HE 8/NC 230) .................................................Congregação 
 
CONFISSÃO 
  
Leitura Responsiva: Salmo 61: 1-4)  
      Pastor: Ouve, ó Deus, o meu clamor; atende à minha oração.  
      Congr.: Desde a extremidade da terra clamo a ti, estando abatido o meu  
                   coração; leva-me para a rocha que é mais alta do que eu.  
      Pastor: Pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo.  
      Todos: Deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre; dá que me  
                 abrigue no esconderijo das tuas asas.  
Oração de Confissão ....................................................................................................Pastor  
Cântico “Primeiro amor” .....................................................................................Congregação  
Recitativo bíblico – Salmo 103:17 .......................................................................Congregação  
    Todos: “Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles  
                 que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos.”  
Dedicação de dízimos e ofertas  
Hino “Crer e observar” (CC 301/HCC 465/HE 315/NC 110-A/SH 564) ..............Congregação  
Oração de gratidão ..................................................................................................Dirigente 
  
PROCLAMAÇÃO 
  
Mensagem musical ......................................................................................................Coro I 
Mensagem – .................................................................................................................Pastor  
Oração .........................................................................................................................Pastor 
  
ENVIO 
  
Hino “Nome bom” (CC 62/HCC 174/HE 447/NC 164/HC 531/SH 530)..............Congregação  
Oração e Bênção Apostólica .........................................................................................Pastor  
Pósludio .................................................................................................... Piano e/ou Órgão 
 
========================================================================== 
 
CULTO VESPERTINO                                                      2ºDOM/DEZEMBRO  
 
Processional ...................................................................................................Órgão e/ou Piano  
Saudações e comunicações ..............................................................................................Pastor 
  
REUNIDOS PARA ADORAÇÃO  
 
Prelúdio ............................................................................................................................Piano  
Oração de Invocação ........................................................................................................Pastor  



Hino “Onipotente Rei” (CC 5/HCC 6/HE 82)...........................................................Congregação  
Leitura bíblica uníssona (Is 37:16; Sl 145:13)  
    Todos: “Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre  
                 os querubins; tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste  
                 o céu e a terra. O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por  
                 todas as gerações.”  
Mensagem musical ............................................................................................................Coro II 
  
REUNIDOS PARA CONFISSÃO  
 
Oração de confissão e adoração ...........................................................................................Pastor  
Leitura bíblica em uníssono (Salmo 138:6,7) ..............................................................Congregação  
    Todos“Ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o humilde; mas ao  
                soberbo, conhece-o de longe. Embora eu ande no meio da angústia, tu  
                me vivificas; contra a ira dos meus inimigos estendes a tua mão, e a tua  
               destra me salva.”  
Cântico “Pai eu te adoro” .............................................................................................Congregação  
Leitura bíblica em uníssono. Mal 3:10 .........................................................................Congregação  
    Todos“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento a  
                minha casa, e depois faze prova de mim, diz o Senh9r dos exércitos, se  
                eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal benção,  
                que dela vos advenha a maior abastança.”  
Dedicação dos dízimos e ofertas  
Hino “Tudo, ó Cristo, a Ti entrego” (CC 295/HE 183/SH 534)....................................Congregação  
Oração de gratidão .........................................................................................................Dirigente 
  
REUNIDOS PARA PROCLAMAÇÃO 
  
Mensagem musical .............................................................................................................Coro II  
Mensagem ..........................................................................................................................Pastor  
Oração ...............................................................................................................................Pastor 
  
ENVIADOS PARA SERVIR 
  
Hino “Deus vos guarde pelo seu poder” (CC 565/HCC 37/HE 498/NC 368/HC 247/SH 518)....Congregação  
Oração e Bênção Apostólica ...............................................................................................Pastor  
Poslúdio ...........................................................................................................Órgão e/ou Piano  
 


