CULTO MATUTINO – Com Ceia -

1º DOM.MAIO

* Prelúdio ........................................................................................................ ..............Piano/Órgão
* Comunicações e saudação aos visitantes ..............................................................................Pastor
ADORAÇÃO
* Intróito . Hino “Deus está no templo” (HCC 222/HE 68/NC 4/SH 286) ......................Congregação
* Oração Invocatória ..............................................................................................................Pastor
* Leitura Bíblica – Salmo 145:1-3 .................................................................................Congregação
Pastor:

Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.

Cong.:

Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.

Todos:


Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é
insondável.
Hino 64 – “Pastor Divino” (CC 152/HCC 375/HE 64/NC 117) ................................Congregação

RENOVAÇÃO
* Chamada à confissão – Jeremias 3:13
Dirig.:

*
*
*
*

Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que
transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os
estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à
minha voa, diz o Senhor.

Confissão do povo de Deus – Oração Silenciosa ....................................................................Todos
Oração de confissão .............................................................................................................Pastor
Cântico: “Eu creio em meu Deus” – Entregue dízimos e ofertas ...................................Congregação
Oração de gratidão ............................................................................................................Diácono

PROCLAMAÇÃO
*
*
*
*

Mensagem Musical ................................................................................................Coro Masculino
Proclamação da Palavra .......................................................................................................Pastor
Mensagem Musical ................................................................................................Coro Masculino
Oração ................................................................................................................................Pastor

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
 Hino “Que Precioso Sangue”(CC 86/HE 189/NC 267/SH 259) ..................................Congregação
(Entrada dos Diáconos)
 Distribuição da Ceia do Senhor (Hino “Venham à mesa” – HCC 514) ..............Coro e Congregação
 Oração pelo povo de Deus ..................................................................................................Pastor
ENVIO
* Hino “Santifica a tua Igreja” (HCC 388/HE 204/NC 299) ..........................................Congregação
* Palavra de envio .................................................................................................................Pastor
Pastor:

Ide, portanto, fazei discípuilos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que
estou convoso todos os dias até a consumação do século.

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

CULTO VESPERTINO

1º DOM. MAIO

 Prelúdio ......................................................................................................... ............Piano/Órgão
* Comunicações e saudação aos visitantes ..............................................................................Pastor
REUNIDOS EM NOME DE DEUS
*
*
*
*

Intróito ................................................................................................................................Coro II
Oração Invocatória ...............................................................................................................Pastor
Cântico: “Bom é estarmos aqui” .................................................................................Congregação
Chamada à Adoração – Salmo 104:1
Dirig.:

Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras.

Cong.:

Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico.

Dirig.:

Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; somos o
seu povo e rebanho do seu pastoreio.

Cong.:

Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios, com hinos
de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome.

Todos:

Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de
geração em geração a sua fidelidade.

* Hino 106 (HE) –“ Louvor ao Eterno Deus”(HE 106/NC 19/SH 195) ..........................Congregação
REUNIDOS PARA RENOVAÇÃO
* Chamada à Confissão – Provérbios 28:13 ...........................................................................Pastor
Pastor:

O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que
as confessa e deixa alcançará misericórdia.

* Confissão do povo de Deus – Oração Silenciosa ..................................................................Todos
* Oração de confissão .......................................................................................... .................Pastor
* Palavra de encorajamento – Salmo 145:8 ...........................................................................Pastor
Pastor:

Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande
benignidade

* Hino “Quero ser um vaso de bênçãos” (CC 304/HCC 438/HE 180/NC 221) .............Congregação
(Entrega dízimos e ofertas)
* Oração de gratidão .........................................................................................................Diácono
ACOLHENDO A PALAVRA DE DEUS
*
*
*
*
*

Mensagem Musical ...........................................................................................................Coro II
Proclamação da Palavra ....................................................................................................Pastor
Oração ........................................................................................................ .....................Pastor
Mensagem Musical ...........................................................................................................Coro II
Oração pelo povo de Deus – intercessão ............................................................................Pastor

ENVIADOS PARA SERVIR
* Palavra de envio ..................................................................................... ...........................Pastor
Pastor:

Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos
apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus,
nosso salvador, mediante Jesus Cristo, senhor nosso, glória, majestade,
império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos.
Amém!

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

