CULTO MATUTINO

2º DOM/OUTUBRO

Prelúdio .................................................................................................................Piano/Órgão
Comunicações e saudação aos visitantes .........................................................................Pastor
ADORAÇÃO
Introito ..............................................................................................................Coro Masculino
Oração Invocatória ...........................................................................................................Pastor
Leitura Bíblica –Salmo 57:9‐11 ...............................................................................Congregação
Pastor: Render‐te‐ei graças entre os povos; cantar‐te‐ei louvores entre as nações.
Cong.: Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade, até às nuvens.
Todos: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória.
Cântico “Ele é exaltado” ..........................................................................................Congregação
RENOVAÇÃO
Chamada à confissão – Salmo 24:3‐5 ......................................................................Congregação
Todos: Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu Santo Lugar?
Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem
jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador lhe
fará justiça.
Confissão comunitária – oração silenciosa .........................................................................Todos
Oração de Confissão .........................................................................................................Pastor
Hino “Um vaso de benção” (CC 304/ HCC 438/HE 180/NC 221/SH 341) ...............Congregação
Entrega dízimos e ofertas ‐
Oração de gratidão .........................................................................................................Diácono
PROCLAMAÇÃO
Mensagem musical .............................................................................................Coro Masculino
Proclamação da Palavra ....................................................................................................Pastor
Oração pela comunidade ..................................................................................................Pastor
ENVIO
Hino “Seguirei a meu bom Mestre” (CC 308/HCC 484) ............................................Congregação
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 e Benção Apostólica
Poslúdio .................................................................................................................Piano/Órgão

CULTO VESPERTINO

2º DOM/OUTUBRO

Prelúdio .....................................................................................................................Piano/Órgão
Comunicações e saudação aos visitantes .............................................................................Pastor
ACOLHIDOS POR DEUS
Introito ...............................................................................................................................Coro II
Oração Invocatória ..............................................................................................................Pastor
Leitura Bíblica – Salmo 96: 7‐9 ...................................................................................Congregação
Pastor: Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e louvor.
Congr: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
Todos: Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
Hino “A Deus demos glória” (CC 15/HCC 228/HE 324/NC 42/SH 233) .......................Congregação
RENOVADOS POR DEUS
Chamada à confissão – Salmo 32:5 ..............................................................................Congregação
Todos: “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 Comunitária de Confissão – Oração Silenciosa ...........................................................Todos
Oração de Confissão ..............................................................................................................Pastor
Cântico “Minha vida entrego a Ti” – Entrega dízimos e ofertas ......................................Congregação
Oração de gratidão ..............................................................................................................Diácono
OUVINDO A PALAVRA DE DEUS
Mensagem Musical ................................................................................................................Coro II
Proclamação da Palavra ..........................................................................................................Pastor
Oração pelo povo de Deus .......................................................................................................Pastor
ENVIADOS POR DEUS
Hino “Finda‐se este dia” (CC 556/ HCC 269/HE 481/NC 148/HC 591/SH 525) ...........Congregação
Palavras de Despedida ‐ Colossenses 3: 15, 17 .......................................................................Pastor
Pastor: “Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados
em um só corpo; e sede agradecidos. E Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja
em ação, fazei‐o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.”
Oração e Benção Apostólica ....................................................................................................Pastor
Poslúdio ........................................................................................................................Piano/Órgão

