
CULTO MATUTINO (Com Ceia)                                          1º DOM/OUTUBRO 
 
 Prelúdio ........................................................................................................................................................Piano/Órgão 

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

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

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

 Leitura Bíblica – Salmo 84:1-4 ....................................................................................................................Congregação 
        Dirig.: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! 

       Todos: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a 

                   minha carne exultam pelo Deus vivo! 

       Dirig.: O pardal encontrou casa e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus 

                  filhotes; eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu! 

       Todos: Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvam-te perpetuamente, 

 Hino “Pastor Divino” (CC 152/HCC 375/HE 64/NC 117/HC 430/SH 220) ................................................Congregação 
 
RENOVAÇÃO 
 

 Chamada à confissão - Salmo 34:18 ..............................................................................................................Congregação 
               Todos: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva 

                           os de espírito abatido. 

 Confissão comunitária – oração silenciosa ....................................................................................................Congregação 

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

 Hino “A Ti seja consagrada” (CC 296/HCC 429/NC 224/SH 333) ..............................................................Congregação 
                                                                        (Entrega dízimos e ofertas) 

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

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

 Proclamação da palavra .............................................................................................................................................Pastor 

 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 “Bondoso Amigo” (CC 155/HCC 165/HE 386/NC 159/HC 200/SH 140) ............................................Congregação 

 Palavra de Despedida – I Coríntios 16: 13, 14 e 23 ....................................................................Pastor 

         Pastor: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai‐vos varonilmente, fortalecei‐vos. 
                     todos os vossos atos sejam feitos com amor. A graça do Senhor Jesus seja convosco. 

 Oração e Benção Apostólica .......................................................................................................................................Pastor 

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



CULTO VESPERTINO                                                             1º DOM/OUTUBRO 
 
 Prelúdio ............................................................................................................................................................Piano/Órgão 

 Comunicações e saudação aos visitantes ...................................................................................................................Pastor 
 
SOMOS ACOLHIDOS POR DEUS 
 

 Intróito ...............................................................................................................................................................Coro Jovem 

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

 Oração de Adoração e Confissão ....................................................................................................................Congregação 

 Leitura Bíblica – Salmo 27 

          Dirig.: O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? 

          Todos: O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo? 

          Dirig.: Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá; ainda 

                          que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. 

          Todos: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na casa do 

                         Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e 

                         buscar sua orientação no seu templo. 

           Dirig.: Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na 

                           terra. 

           Todos: Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor. 

 Hino “Louvai, louvai” (CC 126/NC 41) ..........................................................................................................Congregação 
 
SOMOS RENOVADOS POR DEUS 
 

 Chamada à Confissão – 1 João 1:9 ..................................................................................................................Congregação 
             Todos: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 

                         pecados e nos purificar de toda injustiça.” 

 Confissão Comunitária – oração silenciosa ...............................................................................................................Todos 

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

 Cânticos “Se confessarmos os nossos pecados” / “Renova-me, Senhor” ........................................................Congregação 
                                                                    (Entrega dízimos e ofertas) 

 Oração de gratidão ...................................................................................................................................................Diácono 
 
SOMOS TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS 
 

 Mensagem musical .............................................................................................................................................Coro Jovem 

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

 Oração pelo povo de Deus ...........................................................................................................................................Pastor 
 
SOMOS ENVIADOS POR DEUS 
 

 Hino “Sempre vencendo” (CC 471/HE 345/NC 49) ........................................................................................Congregação 

 Palavra de Despedida – Filipenses 6:23,24 ..................................................................................................................Pastor 
               Pastor: “Paz seja com todos os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor 

                              Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo 

                              com amor incorruptível” 

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

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


