
 
CULTO MATUTINO                                                                        3º. Dom. MAIO 
 
 
* Prelúdio .......................................................................................................................Piano/Órgão 

* Comunicações e saudação aos visitantes ...............................................................................Pastor 

 

ADORAÇÃO 
 

* Introito ...................................................................................................................................Coro I 

* Leitura Bíblica– Salmo 30 .............................................................................................Congregação 

 

Pastor: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste; e não fizeste com que meus inimigos 
se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. 
 

Todos: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura; conservaste-me a vida para que 
não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a 
memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está 
a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 
 

Pastor: Eu dizia na minha prosperidade: Não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor 
fizeste forte a minha montanha; tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado. A ti, 
Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue, quando desço 
à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e 
tem piedade de mim, Senhor; sê o meu auxílio. 
 

Todos: Tornaste o meu pranto em folguedo; desataste o meu pano de saco, e me cingiste de 
alegria para que o meu espírito a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, 

eu te louvarei para sempre.  

 

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

* Hino “Justo és, Senhor” (CC 02/HCC 22/HE 90/NC 01(2ª)/SH 224) ............................Congregação 

RENOVAÇÃO 
 
* Chamada à Confissão – Hebreus 4:16 ....................................................................................Pastor 

 

Pastor: Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de 
recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da 
necessidade.  

 
* Oração de Confissão da congregação – silenciosa ....................................................................Todos 

* Oração de Confissão ...............................................................................................................Pastor 

* Cântico “Renova-me Senhor” – 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 “Leva Tu Contigo o Nome” (CC 62/HCC 174/HE 447/NC 164/HC 531/SH 530) ....Congregação  

* Palavra de envio: (Hebreus 13:21) ............................................................................................Pastor 

Pastor: Ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes sua vontade,  

            operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a  

            glória para todo o sempre. Amém. 

* Oração e Bênção Apostólica .....................................................................................................Pastor 



*  Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) ......................................................Coro e Congregação 

* Poslúdio ........................................................................................................................Piano/Órgão 

 
 

 

 

 

 
 

CULTO VESPERTINO – (Com Ceia)                               3º Dom. MAIO 
              

 

* Prelúdio ....................................................................................................................Piano/Órgão 

* Comunicações e saudação aos visitantes ............................................................................Pastor 

 

ACOLHIDOS POR DEUS 

 

 Introito .......................................................................................................................Coro Jovem 

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

 Cântico “Espírito do Eterno Deus” (NC 86) ................................................................Congregação  

 Leitura Bíblica – Salmo 100 .......................................................................................Congregação 

 

Pastor: Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. 

Todos: Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto. 

Pastor: Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; 
somos povo seu e ovelhas do seu pasto. 

Todos: Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-
o, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua 
misericórdia; e a sua verdade dura de geração em geração. 

* Hino “Vós criaturas de Deus Pai” (HCC 224/HE 120/NC 10) ....................................Congregação  

RENOVADOS PELO EVANGELHO 

 

 Chamada à Confissão – Salmo 38: 8, 9, 15 ...............................................................Congreggação 

 

Pastor: Estou aflito e mui quebrantado; dou gemidos por efeito do desassossego do 

            meu coração. 

Congr.: Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade 

            não te é oculta. 

Todos: Pois em Ti, Senhor, espero; tu me atenderás, Senhor, Deus meu. 

 

* Oração de confissão da congregação – silenciosa ................................................................Todos 

 Oração de confissão ...........................................................................................................Pastor  

 Cântico “Cada Instante” – Entrega dízimos e ofertas .................................................Congregação 

 Oração de gratidão ..........................................................................................................Diácono 

TRANSFORMADOS PELO PODER DA PALAVRA DE DEUS 

 

 Mensagem Musical ....................................................................................................Coro Jovem  

 Proclamação da Palavra .....................................................................................................Pastor 

 Oração ...............................................................................................................................Pastor 

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR 
 

 Chamada à Ceia do Senhor – Hino “Venham à mesa” (HCC 514) ..............................Congregação  



                                      (Entrada dos Diáconos) 

 Oração ...................................................................................................................... ........Pastor 

 Distribuição do Pão e do Vinho ......................................................................................Diáconos 

 Hino “Rude cruz” (HCC 132/NC 266) .......................................................................Congregação  

 Oração ..............................................................................................................................Pastor 

ENVIADOS NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 
 

* Hino “Finda-se Este Dia” (CC 556/BCC 269/HE 481/NC 148/SH 297) ...................Congregação  

* Palavra de envio ................................................................................................................Pastor  

Pastor: “O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre  
              ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.”  

 

* Oração e Bênção Apostólica .............................................................................................Pastor  

*  Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) ..............................................Coro e Congregação 

* Poslúdio ................................................................................................................Piano/Órgão 


