
CULTO MATUTINO                                                                     2º DOM. MAIO 
(HOMENAGEM ÀS MÃES) 

 

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

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

 
ADORAÇÃO 

 

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

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

 Leitura Bíblica – Salmo 66:2; Deuteronômio 10:21; Salmo 34:1 
 
Pastor: Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Ele é o teu louvor e o teu 

Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. 
 

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

 Hino “Vós criaturas de Deus Pai” (HCC 224/HE 129/NC 10) .....................................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 – (silenciosa) ...................................................................................Todos 

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

 Palavra de incentivo – Salmo 32:1 ......................................................................................Pastor 
 
      Pastor: “Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto.” 
 

 Cânticos “Renova‐me, Senhor Jesus” / “Venho, Senhor, minha vida oferecer” ...........Congregação 
                                         (Entrega dízimos e ofertas) 

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

 

 Mensagem musical .............................................................................................................Coro I 

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

 Oração pelo povo de Deus ...................................................................................................Pastor  
 

GRATIDÃO PELA VIDA 

 

 Homenagem às Mães  

- Apresentação musical ..............................................Departamento da Infância e/ou Juniores 

- Oração de gratidão pelas mães ......................................................................................Pastor 

 
ENVIO 

 

 Palavra de Envio – IICor. 2:14 ............................................................................... .............Pastor 
  Pastor: “Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio 
             de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento.” 

 

 Oração Final e Bênção Apostólica .......................................................................................Pastor 

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

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

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

CULTO VESPERTINO                                                                      2º DOM.MAIO 
 

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

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

ACOLHIDOS POR DEUS 

 

 Introito ............................................................................................................................. .Coro II 

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

 Leitura Bíblica – Salmo 3:8 e 18:2 
 
Pastor: Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção. 

 
Todos: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu Deus, o 

meu rochedo em que me refugio; o meu escudo, a força da minha salvação, o 
meu baluarte. 

 

 Hino “Antífona” (CC, 01/HCC, 8) ............................................................................Congregação 
 

RENOVADOS PELO EVANGELHO 
 

 Chamada à Confissão – Salmo 32:5 ...................................................................................Pastor 
 
Pastor: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: 

confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a 
iniquidade do meu pecado. 

 

 Oração de Confissão Comunitária – (Silenciosa) .................................................................Todos 

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

 Cântico –Não olho circunstâncias (Entrega dízimos e ofertas) ..................................Congregação 

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

TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS 

 

 Mensagem musical ...........................................................................................................Coro II 

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

 Oração pelo povo de Deus .................................................................................................Pastor  

 Hino - Um só Rebanho (HCC 574) ............................................................................Congregação 

  
 

ENVIADOS EM NOME DE CRISTO 

 

 Palavra de envio – Marcos 16:15 e Mateus 28:19,20 ...............................................................Pastor 

 
Pastor: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura ... Ide, ensinai todas  
             as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo...e eis 
             que estou convosco todos os dias, até a consumação do séculos.” 

 

 Oração Final e benção Apostólica ......................................................................................Pastor 

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

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

 


