
CULTO MATUTINO                                                 4º.DOM/JUNHO 
 
 
∗ Prelúdio ................................................................................................................Piano/Órgão 
∗ Comunicações e saudação aos visitantes ........................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 
∗ Intróito .................................................................................................................Congregação 

 
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida 
Tu és o Deus da minha salvação. 
És a minha rocha, a minha segurança, 
Meus lábios sempre te exaltarão! 
Aleluia! Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. 
//: Aleluia, aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor :// 

 
 
∗ Chamada à Adoração - Salmo 46:1; 21:13 ...................................................................Congregação 

 
Dirig.: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. 

 
Todos: Exalta-te, Senhor, na tua força! Nós cantaremos e louvaremos o teu poder 

 
∗ Oração Invocatória .........................................................................................................Pastor 
∗ Hino – “Santo, Santo, Santo” (CC 9; HCC 2; HE 104; NC 11; SH 247 ) ..................Congregação 
 
RENOVAÇÃO 
 
∗ Chamada à Confissão – 1 João 1:9 .................................................................................Pastor 
 

Dirig.: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 
os pecados e nos purificar de toda injustiça”. 

 
∗ Confissão Comunitária – Oração Silenciosa ..................................................................... Todos 
∗ Oração de Confissão .......................................................................................................Pastor 
∗ Hino - “Tudo entregarei”- (CC 295; HE 183; SH 335)-Entrega dízimos e ofertas.......Congregação 
∗ Oração de gratidão ..........................................................................................................Pastor 
 
 
PROCLAMAÇÃO 
 
∗ Mensagem musical ...........................................................................................................Coro I 
∗ Proclamação da Palavra ....................................................................................................Pastor 
∗ Oração ..............................................................................................................................Pastor 
∗ Mensagem musical .............................................................................................................CoroI 
 
ENVIO 
 
∗ Hino -“Chuvas de Bênçãos” (CC 168; HCC 337; HE 327; NC 172; HC 1; SH 510) .....Congregação 
∗ Palavra de Despedida.........................................................................................................Pastor 

 
Venho, Senhor, minha vida oferecer 
Como oferta de amor e sacrifício. 
Quero minha vida a ti entregar 
Como oferta viva em teu altar. 
 
Pois pra te adorar, foi que eu nasci, 
Cumpra em mim o teu querer 
Faze o que está em teu coração 
E que a cada dia eu queira mais e mais 
Estar ao teu lado, Senhor! 

 
∗ Oração e Bênção Apostólica .............................................................................................Pastor 



∗ Amém Tríplice 
∗ Poslúdio 

 
 
 
 
 

CULTO VESPERTINO                                            4º.DOM/JUNHO 
 

 
∗ Prelúdio ................................................................................................................Piano/Órgão 
∗ Comunicações e saudação aos visitantes ........................................................................Pastor 
 
ENCONTRO DO POVO DE DEUS 
 
∗ Intróito  ........................................................................................................................ Coral II 
∗ Oração Invocatória ..........................................................................................................Pastor 
∗ Chamada à Adoração – Salmos 96:9; 34:3,5; 1 Crônicas 16:35 ................................Congregação 
 
Dirig.: Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras. 

 
Todos: Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma , lhe exaltemos o nome. 

 
Dirig.: Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. 

 
Todos: Salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para  

que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. 
 
∗ Hino – Ao Deus de amor (CC 7; HCC 32; NC 33) ......................................................Congregação 
 
RENOVAÇÃO DO POVO DE DEUS 
 
∗ Chamada à Confissão – Salmo 32:5 ...................................................................................Pastor 
 
Dirig.: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri; dizia eu: Confessarei  

ao SENHOR as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. 
 
∗ Confissão Comunitária de Pecado – Oração Silenciosa ......................................................Todos 
∗ Oração de Confissão – Oficiante 
∗ Cantico: Se confessarmos os nossos pecados” – Entrega dízimos e ofertas .................Congregação 
∗ Oração de gratidão ..........................................................................................................Diácono 
 
ACOLHIDA À PALAVRA 
 
∗ Mensagem musical ............................................................................................................Coro II 
∗ Proclamação da Palavra ......................................................................................................Pastor 
∗ Mensagem Musical .............................................................................................................Coro II 
∗ Orações pelo Povo de Deus ..................................................................................................Pastor 
 
ENVIO DO POVO DE DEUS 
 
∗ Hino  “Vencendo Vem Jesus” (CC 112; HCC 153; HE 312; NC 147; HC 525; SH 377)...Congregação  
∗ Palavra de Despedida ...........................................................................................................Pastor 
 

Min..: 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? – Hebreus 13:1-3, 5-6 

 
∗ Oração e Bênção Apostólica ...................................................................................................Pastor 
∗ Amém Triplo ........................................................................................................Coro e Congregação 
∗ Poslúdio .........................................................................................................................Piano/Órgão 


