CULTO MATUTINO

∗
∗

3º DOM/JUNHO

Prelúdio ........................................................................................................................Piano/Órgão
Comunicações e saudação aos visitantes ................................................................................Pastor

ADORAÇÃO
∗
∗

Introito ...................................................................................................................................Coro II
Leitura Bíblica – Salmo 8:1 e 3 - Uníssono .....................................................................Congregação
Todos:

∗
∗

Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome! Pois expuseste nos
céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a
lua e as estrela que estabeleceste.

Oração Invocatória ..................................................................................................................Pastor
Hino “Louvamos-Te, ó Deus” (CC 135/HCC 9/HE 111/NC 47/SH 248) ..........................Congregação

RENOVAÇÃO
∗

Chamada à confissão – Salmo 32:5 – Uníssono ...............................................................Congregação
Todos:

∗
∗
∗
∗

Confessei-te o meu pecado e a minha iniqüidade não mais ocultei. Disse:
confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a iniqüidade do
meu pecado.

Confissão do povo de Deus – (Oração Silenciosa) ......................................................................Todos
Oração de confissão ................................................................................................................Pastor
Cântico – “Vaso Novo” (Entrega dízimos e ofertas) ..........................................................Congregação
Oração de gratidão ...............................................................................................................Diácono

PROCLAMAÇÃO
∗
∗
∗
∗

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

ENVIO
∗
∗

Hino “Jesus me guia” (CC 359/HCC 181) .....................................................................Congregação
Palavra de Despedida – I Coríntios 16: 13, 14 e 23 ................................................................Pastor
Pastor: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos.
Todos os vossos atos sejam feitos com amor. A graça do Senhor Jesus seja convosco.

∗
∗
∗

Oração e Benção Apostólica ...................................................................................................Pastor
Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) ......................................................Coro e Congregação
Poslúdio .......................................................................................................................Piano/Órgão

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

CULTO VESPERTINO – (Com Ceia)
∗
∗

3º DOM/JUNHO

Prelúdio ......................................................................................................................Piano/Órgão
Comunicações e saudação aos visitantes ..............................................................................Pastor

O POVO DE DEUS SE REÚNE
∗
∗
∗

Intróito .........................................................................................................................Coro Jovem
Oração Invocatória ...............................................................................................................Pastor
Leitura Bíblica em uníssono – Salmo 100:1 e 4 ............................................................Congregação
Todos:

∗

Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Entrai por suas portas com ações
de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o
nome.

Hino “Oh! Vinde adorar” (CC 16/HCC 1/HE 70) ..........................................................Congregação

O POVO DE DEUS DE RENOVA
∗

∗
∗
∗
∗

Chamada à confissão – Salmo 32:1,2, 4
Pastor:

Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados
apagados!

Congr.:

Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de
tanto gemer.

Todos:

Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu
disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa
do meu pecado.

Confissão do povo de Deus – Oração Silenciosa ......................................................................Todos
Oração de Confissão ..............................................................................................................Pastor
Cântico: “Vem derrama a paz” (Entrega dízimos e ofertas) ............................................Congregação
Oração de gratidão ..............................................................................................................Diácono

O POVO OUVE A PALAVRA DE DEUS
∗
∗
∗
∗

Mensagem musical ........................................................................................................Coro Jovem
Proclamação da Palavra .........................................................................................................Pastor
Oração ..................................................................................................................................Pastor
Mensagem Musical ........................................................................................................Coro Jovem

O POVO DE DEUS CELEBRA A CEIA DO SENHOR
∗
∗
∗
∗

Hino “Vera Páscoa” (CC144/HE 199/NC 341/SH 407) ..................................................Congregação
(Entrada dos diáconos)
Oração ...................................................................................................................................Pastor
Distribuição do pão e vinho - Hino “Pão da Vida” (CC 142/HCC 516) ............................Congregação
Oração ....................................................................................................................................Pastor

O POVO DE DEUS É ENVIADO

∗ Hino “O Bom Pastor” (CC 350/HE 302/NC 109/SH 573) ..............................................Congregação
* Palavra de Despedida – Filipenses 6:23,24 ...............................................................................Pastor
Pastor: “Paz seja com todos os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor
Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo
Com amor incorruptível”
∗
∗
∗

Oração e Benção Apostólica ....................................................................................................Pastor
Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) ......................................................Coro e Congregação
Poslúdio ........................................................................................................................Piano/Órgão

