CULTO MATUTINO

2º DOM/JUNHO

* Prelúdio .........................................................................................................................Piano/Órgão
* Comunicações e saudação aos visitantes .................................................................................Pastor
ADORAÇÃO
∗ Intróito: Cântico: Tu és digno ........................................................................................Congregação
∗ Oração Invocatória ...................................................................................................................Pastor
* Leitura Bíblica – Salmo 106:1; 145:18; Isaías 40:31
Dirig.:

Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom; porque a sua misericórdia dura
para sempre.

Cong.:

Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em
verdade.

Todos:

Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como
águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.

* Hino “Louvai, louvai”(CC 126/NC 41) ............................................................................Congregação
RENOVAÇÃO
* Chamada à confissão – Salmos 78:37,38 .................................................................................Pastor
Pastor: “Pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu
pacto. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu;
antes muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não acendeu todo o seu furor”.
* Confissão do povo de Deus – Oração Silenciosa .......................................................................Todos
* Oração de Confissão ...............................................................................................................Pastor
* Mensagem musical - Solo : “Sonda-me, ó Deus” (CC 578/NC 67)................................................Solo
(Entrega dízimos e ofertas)
* Oração de gratidão ...............................................................................................................Diácono
PROCLAMAÇÃO
*
*
*
*
*

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

ENVIO
* Hino “Crer e observar” (CC 301/HCC 465/HE 315/SH 439) ..........................................Congregação
* Palavra de despedida (I Cor. 16:13, 14) ....................................................................................Pastor
Pastor: “Vigiai, estai firmas na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Todas as vossas obras
sejam feitas em amor”.
* Oração e Benção Apostólica ......................................................................................................Pastor
* Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) .........................................................Coro e Congregação
* Poslúdio ..........................................................................................................................Piano/Órgão

CULTO VESPERTINO

2º DOM/JUNHO

* Prelúdio ........................................................................................................................Piano/Órgão
* Comunicações e saudação aos visitantes ................................................................................Pastor
REUNIDOS EM NOME DE DEUS
* Intróito ...................................................................................................................................Coro II
* Oração Invocatória ...................................................................................................................Pastor
* Leitura bíblica– Salmo 100
Pastor:

Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra!

Todos:

Prestem culto ao Senhor com alegria; entrem na sua presença com cânticos
alegres.

Pastor: Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele somos o seu
povo, e rebanho do seu pastoreio.
Todos: Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios, com louvor;
dêem-lhe graças e bendigam o seu nome.
Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua fidelidade permanece por
todas as gerações.
∗ Hino 129 – “Vós criaturas de Deus Pai” (HCC 224/HE 129/NC 10) ................................Congregação
RENOVANDO EM NOME DE DEUS
* Chamada à Confissão – Romanos 7:18,24,15............................................................................Pastor
Pastor: “Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; com
efeito o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está.
Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte?
Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor! De modo que eu mesmo como o
entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado”.
*
*
*
*

Confissão Comunitária – Oração Silenciosa ...............................................................................Todos
Oração de Confissão .................................................................................................................Pastor
Cântico: “Venho, Senhor, Minha vida oferecer” (Entrega dízimos e ofertas) .......................Congregação
Oração de gratidão..................................................................................................................Diácono

ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
*
*
*
*
*

Mensagem musical ..................................................................................................................Coro II
Proclamação da Palavra ...........................................................................................................Pastor
Oração .....................................................................................................................................Pastor
Mensagem musical ..................................................................................................................Coro II
Oração pelo Povo de Deus – Gratidão e Intercessão ...................................................................Pastor

ENVIADOS EM NOME DE DEUS
* Hino 389 – “Abrigo no Temporal” (CC 317/HE 389/NC 137/SH 300) .............................Congregação
* Palavra de despedida – II Cor. 13:11,13 ...................................................................................Pastor
Pastor: “Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de
um mesmo parecer, vivei em paz; e o Deus de amor e de paz será convosco.
A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo
Sejam com todos vós”.
* Oração e Benção Apostólica....................................................................................................Pastor
* Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) .....................................................Coro e Congregação
* Poslúdio .......................................................................................................................Piano/Órgão

