CULTO MATUTINO

3º DOM/OUTUBRO

* Prelúdio ............................................................................................................................................Piano/Órgão
* Comunicações e saudação aos visitantes ...................................................................................................Pastor
ADORAÇÃO
* Introito .......................................................................................................................................................Coro I
* Oração Invocatória ....................................................................................................................................Pastor
* Leitura Bíblica – Salmo 124:8; Êxodo 15:11; Daniel 4:3 ..............................................................Congregação
Pastor: O nosso socorro está em o nome do Senhor, criador do céu e da terra.
Cong.: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado
com santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas?
Todos: Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas, as suas maravilhas!
O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio, de geração em geração.
* Hino “Vós criaturas de Deus Pai” (HCC 224/HE 129/NC 10) .......................................................Congregação
CONFISSÃO
* Chamada à Confissão – Salmo 32:5 ................................................................................................Congregação
Todos: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu:
Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a culpa
do meu pecado.
* Confissão Comunitária – Oração Silenciosa ...............................................................................................Todos
* Oração de confissão .....................................................................................................................................Pastor
* Hino “Quero o Salvador comigo” (CC 350/HCC 347/HE 302/NC 109) .........................................Congregação
(Entrega dízimos e ofertas)
* Oração de Gratidão ..................................................................................................................................Diácono
PROCLAMAÇÃO
* Mensagem musical ......................................................................................................................................Coro I
* Proclamação da Palavra ...............................................................................................................................Pastor
* Oração pela comunidade...............................................................................................................................Pastor
ENVIO
* Hino “Peregrinando” (CC 476/HCC 446/HE 296/NC 114/SH 389) ................................................Congregação
* Palavra de envio – 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 – (Com Ceia)

3º DOM/OUTUBRO

* Prelúdio .............................................................................................................................................Piano/Órgão
* Comunicações e saudação aos visitantes .....................................................................................................Pastor
ACOLHIDOS POR DEUS
* Introito ........................................................................................................................................................Coro II
* Oração Invocatória ......................................................................................................................................Pastor
* Leitura bíblica – 1 Crônicas 29:10-13 .............................................................................................Congregação
Pastor: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és
tu, Senhor, Deus de Israel, nosso pai, de eternidade em eternidade.
Cong.: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade; porque teu
é tudo quanto há nos céus e na terra; teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por
chefe sobre todos.
Pastor: Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder;
contigo está o engrandecer e a tudo dar força.
Todos: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome.
* Hino “Louvamos te, ó Deus” (CC 135/HCC 9/HE 111/NC 47/SH 248) ........................................Congregação
RENOVADOS PELO PODER DO EVANGELHO
* Chamada à Confissão – Mateus 10:32, 33 ......................................................................................Congregação
Todos: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o
confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me
negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que
está nos céus.
* Confissão Comunitária – Oração Silenciosa .............................................................................................Todos
* Oração de Confissão ..................................................................................................................................Pastor
* Cântico “Perto quero estar” – Entrega dízimos e ofertas ................................................................Congregação
* Oração de gratidão ..................................................................................................................................Diácono
TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS
* Mensagem musical ....................................................................................................................................Coro II
* Proclamação da Palavra ..............................................................................................................................Pastor
* Oração pela comunidade .............................................................................................................................Pastor
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
* Hino “Oh, fronte ensanguentada” (HCC 130/NC 264) ....................................................................Congregação
(Entrada dos Diáconos)
* Oração ..........................................................................................................................................................Pastor
* Distribuição dos elementos (Hino Venham à mesa – HCC 514) ..........................................Coro e Congregação
* Oração pelo povo de Deus ...........................................................................................................................Pastor
ENVIADOS POR DEUS
* Hino “Conta as Bênçãos” (CC 329/HCC 444/HE 338/NC 63/HC 564/SH 379) .............................Congregação
* Palavra de Envio – Mateus 28:19-20 ...........................................................................................................Pastor
Pastor: “Disse Jesus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações ... ensinando-os a
guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos
os dias até a consumação do século.”
* Oração e Bênção Apostólica .......................................................................................................................Pastor
* Poslúdio ............................................................................................................................................Piano/Órgão

