
CULTO MATUTINO  (COM CEIA)                              1º DOM/AGOSTO 
 
∗ Prelúdio ........................................................................................................................Piano/Órgão 
∗ Comunicações e saudação aos visitantes ................................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 
∗ Intróito ....................................................................................................................Coro Masculino 
∗ Oração Invocatória .................................................................................................................Pastor 
∗ Leitura bíblica – Salmo 66:2; Salmo 95:6; Apocalipse 5:12 .............................................Congregação 
 
        Pastor:      Salmodiai a glória do seu nome, daí glória ao seu louvor. 

 
       Todos: Vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhor, que nos 

criou, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de 
receber a poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. 

 
∗ Hino “A Deus demos glória” (CC 15/HCC 228/HE 324/NC 42/ SH 313) .......................Congregação  
 
RENOVAÇÃO 
 
∗ Leitura bíblica Uníssono (I Pedro 2:1,2) ....................................................................... Congregação  

 
Todos: “Deixando, pois toda a malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e toda a  
               maledicência, desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual,  
               a fim de, por ele, crescerdes para a salvação”. 

 
∗ Oração de Confissão Comunitária – Oração silenciosa ...........................................................Todos 
∗ Oração de Confissão .............................................................................................................Pastor 
∗ Louvor – “Venho, Senhor, Minha Vida Oferecer” – Entrega dízimos e ofertas ................Congregação 
∗ Oração de gratidão .............................................................................................................Diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 
∗ Mensagem musical .................................................................................................Coro Masculino 
∗ Proclamação da Palavra ........................................................................................................Pastor 
∗ Oração .................................................................................................................................Pastor 
 
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR 
 
∗ Hino “Oh, fronte ensanguentada” (HCC 130/HE 190/NC 264) ....................................Congregação 

                           (Entrada dos diáconos)  
∗ Oração .................................................................................................................................Pastor 
∗ Distribuição do Pão e do Vinho (Venham à mesa – HCC 514) ......................................Congregação 
∗ Mensagem Musical .................................................................................................Coro Masculino 
∗ Oração pela comunidade .......................................................................................................Pastor 
 
ENVIO 
 
∗ Hino “Leva tu contigo o nome” (CC 62/HCC 174/ HE 447/ NC 164/HC 531/SH 530) ..Congregação  
∗ Palavras de despedida ................................................................................................................................Pastor 

 
                    Pastor: “Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só  

                                   pensamento, vivam em paz. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz  

                                   em todo o tempo e de todas as formas”.  

 

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



CULTO VESPERTINO                                               1º DOM/AGOSTO
 
∗ Prelúdio ......................................................................................................................Piano/Órgão 
∗ Comunicações e saudação aos visitantes ..............................................................................Pastor 
 
ENCONTRO DO POVO DE DEUS 
 
∗ Intróito ........................................................................................................................Coro Jovem 
∗ Oração Invocatória ...............................................................................................................Pastor 
∗ Leitura Bíblica - Salmo 122:1; Salmo 43:4 ..................................................................Congregação  

 

                 Pastor:  Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor. 

                Todos: Irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria; ao som  
da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. 

 
∗ Hino “Ao Deus de Abraão” (CC 14/HCC 14/HE 105/NC 21/SH 392) ..........................Congregação  
 
RENOVAÇÃO DO POVO DE DEUS 
 
∗ Chamada à Confissão – Salmo 24:3-5 

 

            Pastor:  Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo  
lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua  
alma á falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção  
e a justiça do Deus da sua salvação. 

 
∗ Confissão Comunitária – Oração silenciosa ...........................................................................Todos 
∗ Oração de Confissão .............................................................................................................Pastor 
∗ Cântico: “Maravilhoso amor” – Entrega dízimos e ofertas .............................................Congregação  
∗ Oração de gratidão .............................................................................................................Diácono 
 
O POVO DE DEUS ACOLHE A PALAVRA DE DEUS 
 
∗ Mensagem musical .......................................................................................................Coro Jovem 
∗ Proclamação da Palavra ........................................................................................................Pastor 
∗ Oração pelo Povo de Deus .....................................................................................................Pastor 
 
O POVO DE DEUS É ENVIADO 
 
∗ Hino 481 (HE) - “Finda-se este dia” (CC 556/HCC 269/HE 481/NC 148/SH 297) .......Congregação  
∗ Palavras de despedida ...........................................................................................................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? – Hebreus 13:1-3, 5-6 

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


