
 

CULTO MATUTINO 4º DOM.FEVEREIRO 
 

*  Prelúdio ............................................................................................................................Piano/Órgão 
*  Comunicações e saudações ........................................................................................................Pastor 

 
ADORAÇÃO 

 

*  Intróito – Cântico: “Aqui viemos te adorar” ...................................................................Congregação 
* Oração Invocatória ...................................................................................................................Pastor 
* Leitura Bíblica – Salmo 68:4, 18‐20, 28 

 

Pastor: Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre 
As nuvens; seu nome é Senhor! Exultem diante dele! 

Congr.: Quando subsiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos 
Muitos prisioneiros; recebeste homens como dádivas, até mesmo 
Rebeldes, para estabeleceres morada. 

Pastor: Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as 
Nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva; ele é o Soberano, 
Ele é o Senhor  que nos livra da morte. 

Todos: A favor de vocês, manifesta Deus o seu poder! Mostra, ó Deus, o poder 
Que já tens operado para conosco. 

 

* Hino “Oh! Vinde adorar”(CC 16/HCC 1) .........................................................................Congregação 
 

RENOVAÇÃO 
 

* Chamada à Confissão – Jó 31.24‐28 ..........................................................................................Pastor 
 

Ofic.: Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro: “Você é a minha 
garantia”; se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas 
mãos obtiveram; se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover‐se 
esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido e a minha mão lhes 
ofereceu beijos de veneração, esses também seriam pecados merecedores 
de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. 

 
* Oração de confissão – Silenciosa ...............................................................................................Todos 
* Oração   de   Confissão    ..................................................................................................................Pastor 
* Palavra de Encorajamento – Isaías 43:25 ..................................................................................Pastor 

 
Pastor: Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de 

mim, e que não se lembra mais de seus pecados. 
 

* Cântico – “Doce Nome” – Entrega dízimos e ofertas ......................................................Congregação 
* Oração   de   gratidão    .................................................................................................................Diácono 

 
PROCLAMAÇÃO 

 

* Mensagem musical ...................................................................................................................Coral I 
* Proclamação   da   Palavra    ............................................................................................................Pastor 
* Oração pelo povo de Deus ........................................................................................................Pastor 



* Hino– “Refúgio verdadeiro”(CC 324/NC 145) ................................................................Congregação 
 

ENVIO 
 

* Mensagem Musical ..................................................................................................................Coral I 
* Oração   e   Bênção   .............................................................................................................. ........Pastor 
* Amém Triplo (HE pg. 693 - Amém Triplo, 2ª) ......................................Coral I e Congregação 

* Poslúdio .........................................................................................................................Piano/Órgão 
 
 
 
 

================================================================================ 
 
 

CULTO VESPERTINO 4º Dom.FEVEREIRO 
 

* Prelúdio ..........................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudações ......................................................................................................Pastor 

 
REUNINDO EM NOME DE DEUS 

 

* Intróito .............................................................................................................................Coro Jovem 
* Oração Invocatória ......................................................................................................................Pastor 
* Leitura Bíblica ‐ Baseado no Salmo 98 

 

Dirig.: O Senhor fez notória a sua salvação; manifestou a sua justiça perante os olhos 
das nações. 

 
Cong.: Lembrou‐se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel; 

todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. 
 

Dirig.: Celebrai com júbilo diante do Senhor, o nosso Rei! 
 

Cong.: Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do 
Senhor, porque ele vem julgar a terra. 

 

Todos: Ele julgará o mundo com justiça e os povos, com equidade. 
 

*  Hino– “A Deus demos glória” (CC 15/HCC 228/HE 324/NC 42/SH 313) ...........................Congregação 
 

RENOVADOS PELA GRAÇA DE DEUS 
 

*  Chamada à Confissão – Salmo 51:1 ............................................................................................Pastor 
 

Pastor: Compadece‐te  de  mim,  ó  Deus,  segundo  a  tua    benignidade;  e, 
segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas 
transgressões. 

 
*  Oração de Confissão – Silenciosa ................................................................................................Todos 
* Oração de confissão ....................................................................................................................Pastor 
*  Palavra de encorajamento ‐ Isaías 57:15 ....................................................................................Pastor 



Pastor: Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o 
nome Santo: Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o 
contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar 
o coração dos contritos. 

 

 
* Cânticos “Quem pode livrar como o Senhor?” / “Quero louvar‐te” .............................Congregação 

(Entrega dízimos e ofertas) 
* Oração   de   gratidão   ...............................................................................................................Diácono 

 
OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

 

*  Mensagem musical ............................................................................................................Coro Jovem 
*  Leitura do texto ..........................................................................................................................Pastor 
* Proclamação da Palavra .............................................................................................................Pastor 
* Hino “A mensagem do Senhor, aleluia” (CC 198/ HCC 264/HE 243/NC 198/SH 583)......Congregação 
* Oração pelo Povo de Deus .........................................................................................................Pastor 

 

SAINDO PARA SERVIR 
 

*  Palavras de despedida – Hebreus 13:1‐3, 5,6. ...........................................................................Pastor 
 

Pastor: Seja constante o amor fraternal. 
Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando‐a, sem o saber 
acolheram anjos. 
Lembrai‐vos dos encarcerados, como se presos com eles; dos que sofrem 
maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fôsseis os 
maltratados. 
Seja a vossa vida sem avareza. Contentai‐vos com as cousas que tendes; 
porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te 
abandonarei. 
Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei; 
que me poderá fazer o homem? 

 
*   Bênção Apostólica …………………………………………………………………………………………………....…………Pastor 
*  Amém Tríplo (HE pg. 693 - Amém Triplo, 2ª) ..................................Coro Jovem/Congregação 

*   Poslúdio ……………………………………………………………………………………….....….......………………Piano/Órgão 


