
CULTO MATUTINO – Dia dos Pais                            2º DOM./AGOSTO 
 
* Prelúdio ........................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes .................................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 
* Intróito .....................................................................................................................................Coro II 
* Oração Invocatória ....................................................................................................................Pastor 
* Leitura Bíblica – Salmo 34:1-5 .........................................................................................Congregação 
 
      Todos:  Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. 
                    Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão. 
                    Engradecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome. 
                    Busquei o Senhor, e ele me acolheu; livrou-me de todos meus temores. 
                    Contemplai-o sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. 
 
* Hino “Onipotente Rei” (CC 5/HCC 6/HE 82) ....................................................................Congregação 

 
RENOVAÇÃO 

 
∗ Chamada à confissão – Salmo 6:1-2  
 
        Pastor: “Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor.”  
        Congr.: “Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco; sara-me, Senhor, porque  
                        os meus ossos estão perturbados”.  
 
∗ Confissão comunitária – (oração silenciosa) .............................................................................Todos  
∗ Oração de confissão ................................................................................................................Pastor   
* Cântico “Primeiro amor” – Entrega de dízimos e ofertas ..................................................Congregação 
* Oração de Gratidão ..............................................................................................................Diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 

* Mensagem musical ..................................................................................................................Coro II 
* Proclamação da Palavra ...........................................................................................................Pastor 
* Oração pelo povo de Deus ........................................................................................................Pastor 
 
CELEBRAÇÃO PELO DIA DOS PAIS 
 
* Apresentação das crianças ................................................................................Jogral e Coro Infantil 
* Homenagem aos pais .............................................................................................. União de Jovens 
* Oração pelos pais ....................................................................................................................Pastor 
 
ENVIO 
 
* Cântico – “Vem, derrama a Paz”......................................................................................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 Bênção Apostólica ....................................................................................................Pastor 
* Poslúdio ......................................................................................................................Piano/Órgão 
 
 
 
=================================================================================== 
 



 

CULTO VESPERTINO                                                                2º.DOM/AGOSTO 
 
* Prelúdio ..........................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes .................................................................................Pastor 
 
ACOLHIDOS POR DEUS 
 
* Intróito .....................................................................................................................................Coro I 
* Oração Invocatória ...................................................................................................................Pastor 
* Leitura Bíblica - Salmo 134:1-2; Salmo 43:4 
 
Todos: 
 
 
Todos: 

“Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistís na Casa do Senhor,  
nas horas da noite; erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.”  
 
“Irei ao altar e Deus, de Deus, que é a minha grande alegria; ao som da harpa eu te  
 louvarei, ó Deus, Deus meu.” 

 
* Hino “Louvamos te, ó Deus” (CC 135/HCC 9/HE 111/NC 47/SH 248 .............................Congregação 
 
RENOVADOS POR DEUS 
 

* Chamada à confissão – Salmo 51.1-3 ...................................................................................Congregação 

 

         Todos: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão  
                      apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me  
                      do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu  
                      pecado sempre me persegue. 
 
* Confissão comunitária – (oração silenciosa) ...............................................................................Todos 
* Oração de confissão ...................................................................................................................Pastor 
* Cântico “Brilha Jesus” – Entrega de dízimos e ofertas ......................................................Congregação 
* Oração de gratidão ................................................................................................................. Diácono 
 
TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS 
 
* Mensagem Musical .................................................................................................................Coral I 
* Proclamação da Palavra ..........................................................................................................Pastor 
* Oração pelo povo de Deus .......................................................................................................Pastor 
 
ENVIADOS POR DEUS 
 
* Hino “Crer e Observar” (CC 301/HCC 465/HE 315/NC 110/SH 439) ............................Congregação 

* Despedida – Lucas 2:29-32 (adaptado) ..........................................................................................Pastor  
 

       Pastor: Ó Soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz os teus servos. Pois  
                     os nossos olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos:  
                     luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo. 
 
* Oração e Benção apostólica .....................................................................................................Pastor 
* Poslúdio .........................................................................................................................Piano/Órgão 
 
 


