CULTO MATUTINO

3º DOM. JANEIRO

Prelúdio ........................................................................................................................Piano/Órgão
Comunicações e Saudações aos visitantes ..............................................................................Pastor
ADORAÇÃO






Intróito .......................................................................................................................Coro II
Oração Invocatória ......................................................................................................Pastor
Leitura Bíblica – Salmos 47:6; 7:17; Levíticos 22:29; Salmo 22:22
Dirig.:

Salmodiai a Deus, cantai louvores; salmodiai ao nosso Rei, cantai
louvores.

Cong.:

Renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores
ao nome do Senhor Altíssimo.

Todos:

Quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, fá-lo-eis para que
sejais aceitos. A meus irmãos declararei o teu nome; cantar-te-ei
louvores
no meio da congregação.

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

CONFISSÃO


Leitura bíblica em uníssono – Romanos 3: 10-12 ...............................................Congregação
“Como está escrito: Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem
busque a Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há quem faça o bem,
não há nem um sequer.”





Oração de Confissão ....................................................................................................Pastor
Hino de gratidão e Entrega dos dízimos “Não sou meu!” .................................... Congregação
(CC 307/HCC 435/HE 184/HC 30/SH 203)
Oração de dedicação ................................................................................................Dirigente

PROCLAMAÇÃO




Mensagem Musical: ……………………………………………………………………..........………Coro II
Proclamação da Palavra de Deus ..................................................................................Pastor
Oração ……………………………………………………………………………………………………..Pastor

ENVIO



Cântico “Não tenhas sobre ti” ..............................................................................Congregação



*

Oração e Benção Apostólica …………………………………………………………...........………Pastor
Cântico “Que a graça do Senhor Jesus” ………………………………...……….........…Congregação
Poslúdio ............................................................................................................Piano/Órgão

Despedida 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”.
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CULTO VESPERTINO



3º DOM.JANEIRO/2016

Prelúdio …………………………………………………………………..……………….……..Piano/Órgão
Comunicações e Saudações aos visitants …………………………………….........…….....….Pastor

ACOLHIDOS POR DEUS



Intróito – Hino “Onipotente Rei” (CC 5/HCC 6/HE 82) ......................................Congregação
Leitura Bíblica - Salmos 99:9; 22:9; 136:3-4; 22:10 …………………………………….Congregação
Dirig.:

Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante seu santo monte, porque
é o Senhor, nosso Deus.

Cong.:

Tu és quem me fez nascer; e me preservaste, estando eu ainda ao seio de
minha mãe.
Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura
para sempre; ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua
misericórdia dura para sempre.
A ti me entreguei desde o meu nascimento; desde o ventre de minha mãe,
tu és meu Deus.

Dirig.:
Todos:



Oração de Invocação ………………………………………………………………………..............…..Pastor
Mensagem musical ..........................................................................................................Coro I

RENOVADOS À COMUNHÃO COM DEUS


Leitura bíblica em uníssono – Salmo 131:2 .........................................................Congregação
Fiz calar e sossegar a minha alma; como a criança desmamada se aquieta
nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo.



*

Oração de Confissão – Silenciosa ...............................................................................Todos
Oração de Confissão .................................................................................................Pastor
Cântico “Renova-me, Senhor Jesus”/”O Espírito de Deus está aqui” ................Congregação
(Entrega dos dízimos e ofertas)
Oração de dedicação .............................................................................................Dirigente

*

TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS




Mensagem Musical ....................................................................................................Coro I
Proclamação da Palavra de Deus ...............................................................................Pastor
Oração …………………………………………………………………………………………………..Pastor

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR





Mensagem musical “Venham à mesa” (HCC 514) .............................Solo ou/e Congregação
(Entrada dos Diáconos)
Oração .................................................................................................................Dirigente
Distribuição dos elementos – Hino “Ó Jesus, ó Vera Páscoa.............................Congregação
(CC 144/HE 199/NC 341/SH 407)
Oração de Gratidão ..................................................................................................Pastor

ENVIADOS NO PODER DO ESPÍRITO SANTO







Cântico “Quem é Deus acima do Senhor?” ......................................................Congregação
Envio .......................................................................................................................Pastor
“A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai,
pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara”.
Oração e Benção Apostólica ……………………………………………………..........…………Pastor
Cântico “Que a graça do Senhor Jesus” ……………………………………........…...Congregação
Poslúdio ………………………………………………………………………..........……….Piano/Órgão

