
CULTO MATUTINO                                          3º DOM. DEZEMBRO 

 Processional ...................................................................................................Órgão e/ou Piano  
 Saudações e comunicações ..............................................................................................Pastor 
  
REUNIDOS PARA ADORAÇÃO 
  
 Prelúdio …………………………………………………………………………...….........……...…………Piano  
 Oração de Invocação …………………………………………………………...............................…..Pastor  
 Hino “Vem, Jesus, habitar comigo” (CC 31/HCC 112) .............................................Congregação  
 Leitura bíblica responsiva (Salmo 40: 16, 17)  
         Pastor : Regozijem-se e alegrem-se em Ti, todos os que te buscam.  
         Cong.: Digam continuamente os que amam a Tua salvação: engrandecido seja o  
                   Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.  
        Todos: Tu és o meu auxilio e o meu libertador; não te detenhas, ó Deus meu.  
 Mensagem musical ...........................................................................................................Coro II 
  
REUNIDOS PARA CONFISSÃO 
  
 Oração de confissão e adoração ..........................................................................................Pastor  
 Leitura bíblica em uníssono (Isaías 26:3, 4) ..............................................................Congregação  
   Todos: “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia  
               em Ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna.  
 Hino “Rocha Eterna” (CC 371/HCC 307/HE 297/NC 136/.......................................Congregação  
 Leitura bíblica em uníssono (Isaías 55: 3) .................................................................Congregação  
    Todos: “Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque  
                convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências  
                prometidas a Davi”  
 Cânticos “Aqui viemos te adorar/ Buscai primeiro o Reino de Deus….......................Congregação 
                                    (Entrega de dízimos e ofertas  
 Oração de gratidão .........................................................................................................Diácono 
  
REUNIDOS PARA PROCLAMAÇÃO 
  
 Mensagem musical ...........................................................................................................Coro II  
 Mensagem .........................................................................................................................Pastor  
 Oração ..............................................................................................................................Pastor 
  
ENVIADOS PARA SERVIR 
  
 Hino “Vamos nós trabalhar” (CC 422/HE 404/NC 315/SH 352 ..............................Congregação  
 Oração e Bênção Apostólica ..............................................................................................Pastor  
 Poslúdio ..............................................................................................Órgão e/ou Piano  
 

 

 

 

CULTO VESPERTINO                                     3º DOM. DEZEMBRO   

                                               (Culto com Celebração da Ceia)  
 Processional………………………………………………………………...................…...Órgão e/ou Piano  
 Comunicações e saudações ..............................................................................................Pastor 
  
ADORAÇÃO 



  
 Prelúdio…………………………………………………………………………....……...............…..........Piano  
 Oração de invocação .........................................................................................................Pastor  
 Hino “Oh, vinde, fieis” (HCC 90/HE 8/NC 230) ........................................................Congregação  
 Recitativo bíblico – (Salmo 95:1-3) ............................................................................Congregação  
     Todos: “Vinde cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da  
                  nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças, e  
                  celebremo-lo com salmos de louvor.”  
 Mensagem musical – ..........................................................................................................Coro I 
  
CONFISSÃO 
  
 Leitura Responsiva: Salmo 19:12,13)  
       Pastor: “Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos”.  
       Congr.: “Também de pecados de presunção guarda o teu servo, para que não se  
                    assenhoreiem de mim”;  
       Todos: “Então serei perfeito, e ficarei limpo de grande transgressão.”  
 Oração de Confissão ................................………………………………………….…....…..…........Pastor  
 Cântico “Maravilhoso amor” .....................................................................................Congregação  
 Recitativo bíblico – Jeremias 33:3 ...……………………………………..…...................……Congregação  
        Todos: “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas,  
                    que não sabes.” 
 Cântico “O meu louvor é fruto” (Entrega dízimos e ofertas) ......................................Congregação  
 Oração de gratidão .......................................................................................................Dirigente 
 
 PROCLAMAÇÃO 
  
 Mensagem musical ...........................................................................................................Coro I  
 Mensagem – .....................................................................................................................Pastor  
 Oração .............................................................................................................................Pastor 
  
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR 
  
 Chamada à comunhão. Hino “Rude cruz” HCC 132 ................................................Congregação  
                                            (Entrada dos diáconos)  
 Oração .............................................................................................................................Pastor  
 Distribuição do pão e vinho ..........................................................................................Diáconos  
 Hino “Pão da vida” (CC 142/HCC 516......................................................................Congregação  
 Oração ..............................................................................................................................Pastor 
  
ENVIO 
  
 Cântico “Segura na mão de Deus” ..............................….………….......................……Congregação  
 Oração e Bênção Apostólica ...............................................................................................Pastor  
 Pósludio ...........................................................................................................Órgão e/ou Piano   


