CULTO MATUTINO

2º DOM. DE JANEIRO

* Prelúdio ..................................................................................................................Piano/Órgão
* Comunicações e Saudações aos visitantes ........................................................................Pastor
ADORAÇÃO
* Intróito .............................................................................................................................Coro I
* Leitura bíblica – Salmo 148:1-5 ...............................................................................Congregação
Dirig.: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas Alturas!
Congr.: Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes.
Dirig.: Louvai-o, sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes.
Congr.: Louvai-o, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento.
Todos: Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, e foram criados.
* Oração Invocatória .............................................................................................................Pastor
* Hino “Vós criaturas de Deus Pai” (HCC 224/HE 129/NC 10) .....................................Congregação
CONFISSÃO
* Leitura bíblica em uníssono Salmo 51: 1, 10) ............................................................Congregação
Todos: “Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e, segundo a
Multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgreções. Cria em
mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável”
* Oração de confissão ...........................................................................................................Pastor
* Cântico de gratidão “Te agradeço” –Entrega dízimos e ofertas ....................................Congregação
* Oração de gratidão............................................................................................................Diácono
PROCLAMAÇÃO
* Mensagem musical ..............................................................................................................Coro I
* Proclamação da Palavra de Deus .........................................................................................Pastor
* Oração ................................................................................................................................Pastor
ENVIO
* Hino “No serviço do meu Rei” (CC 410/HCC 491) .......................................................Congregação
* Oração e Bênção Apostólica …………………………………………...………............……............….Pastor
* Poslúdio …………………………………………………………………........…..………............…Piano/Órgão

CULTO VESPERTINO

2º DOM. JANEIRO

* Prelúdio ...................................................................................................................Piano/Órgão
* Comunicações e saudações aos visitantes ...........................................................................Pastor
ACOLHIDOS POR DEUS
* Intróito “A Deus Supremo Benfeito” (CC 8/HCC 238/HE 85/NC 6) ............................Congregação
* Leitura Bíblica – Salmo 113:1-4 ................................................................................Congregação

Todos: Aleluia! Servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome! Que o nome do Senhor
seja louvado agora e para sempre! Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome
do Senhor seja louvado! O Senhor governa todas as nações; A sua glória está
acima dos céus.
* Oração de Invocação ……………………………………………………………….............…………….Pastor
* Hino 14 (NC) – “Vamos nós louvar a Deus” (CC 385/NC 14) .....................................Congregação
RENOVADOS POR DEUS
* Mensagem musical ........................................................................................................... Coro II
* Leitura Bíblica em uníssono – Salmo 86:1 e 3 ..........................................................Congregação
Todos: Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado!
Tu és o meu Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti!
*
*
*
*

Oração de Confissão Comunitária – Oração Silenciosa .......................................................Todos
Oração de Confissão ........................................................................................................ Pastor
Cântico de gratidão e entrega dos dízimos: “Seja o meu canto” ................................Congregação
Oração de gratidão .........................................................................................................Diácono

TRANSFORMADOS POR DEUS
* Mensagem musical ……………………………………………………………...............………...……..Coro II
* Proclamação da Palavra de Deus ........................................................................................Pastor
* Oração ……………………………………………………………………...............………………………..Pastor
ENVIADOS POR DEUS
* Hino “Sempre fiéis” (CC 464/HE 314/NC176/ SH 581/HC 50) ................................Congregação
* Oração Final e Bênção ………………………………………...............……………………...…….......Pastor
* Poslúdio ………………………………………………………..............………………………...…Piano/Órgão

