CULTO MATUTINO

4º DOM. MARÇO

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

 Introito ..............................................................................................................................................................Coro I
 Leitura Bíblica – Salmo 89:1; 34:1
Dirig.:

Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor; os meus lábios proclamarão a
todas as gerações a tua fidelidade.

Todos:

Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.

 Oração Invocatória ...........................................................................................................................................Pastor
 Hino 137 - “Louvai a Deus, Soberano Senhor”. (HCC 227/HE 137/NC 16) ..............................................Congregação
RENOVAÇÃO

* Chamada à confissão – II Cronicas 6:27)
Pastor:

“Ouve então do céu, ó Deus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel,
ensinando-lhes o caminho em que devem andar.”. .....................................................................Pastor

 Confissão do povo de Deus – silenciosa ............................................................................................................Todos
 Oração de confissão ..........................................................................................................................................Pastor
 Hino “Se sofrimento eu causei, Senhor” (HCC 280/NC 71(1ª)) ...............................................................Congregação
* Palavra de conforto ...........................................................................................................................................Pastor
Pastor:

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de
coração; e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.

* Cântico “Seja o meu canto” (Entrega dízimos e ofertas) ........................................................................Congregação
* Oração de gratidão ..........................................................................................................................................Diácono
PROCLAMAÇÃO

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

 Hino 296 – “Peregrinando vou pelos montes” (CC 476/HCC 446/HE 296/NC 114/SH 582) ....................Congregação
 Despedida – Colossenses 2: 6 .............................................................................................................................Pastor
Pastor:

Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele,
enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de
gratidão.

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

CULTO VESPERTINO



4º DOM. MARÇO

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

ACOLHIDOS POR DEUS

 Introito – Hino “A Deus supremo Benfeitor” (CC 8/HCC 238/HE 85/NC 6) ...................................Congregação
* Leitura bíblica responsiva – Lamentações 3:25; Salmo 90:14; 105:4; 19:14 ................................................Congregação



Dirig.:

Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca.

Cong.:

Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos
alegremos todos os nossos dias

Dirig.:

Buscai o Senhor e o seu poder; buscai perpetuamente a sua presença.

Cong.:

As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua
presença, Senhor, rocha minha e redentor meu!

Oração Invocatória ............................................................................................................................................Pastor

RENOVADOS POR DEUS
Pastor Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações.
:
O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.
* Chamada à confissão – Salmo 34:17 e 18






Confissão do povo de Deus – Silenciosa ...........................................................................................................Todos
Oração de Confissão .........................................................................................................................................Pastor
Cântico “O Senhor é a minha força” – Entrega dízimos e ofertas ..........................................................Congregação
Oração de gratidão .........................................................................................................................................Diácono

EDIFICADOS PELA PALAVRA DE DEUS







Mensagem musical ..................................................................................................................................Coro Jovem
Proclamação da Palavra ....................................................................................................................................Pastor
Oração ...............................................................................................................................................................Pastor
Mensagem musical ...................................................................................................................................Coro Jovem
Oração pelo povo de Deus – Intercessão e Súplica ...........................................................................................Pastor

ENVIADOS POR DEUS

 Envio – I Coríntios 16: 13, 14 e 23
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.

 Hino 177 (NC) – “Firme nas Promessas” (CC 154/ HCC 344/ NC 177/HC 107) .......................................Congregação
 Oração e Benção Apostólica...............................................................................................................................Pastor
 Poslúdio ...................................................................................................................................................Piano/Órgão

