
CULTO MATUTINO                                                                                4º DOM/OUTUBRO 
 
* Prelúdio................................................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes ......................................................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 

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

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

 Leitura Bíblica – Salmo 135: 1-3 ......................................................................................................Congregação 
               Pastor: Louvai ao Senhor! Louvai o nome do Senhor; louvai-o, servos do Senhor, 

              Congr.: Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. 

              Todos: Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom; cantai louvores ao seu nome, 

                          porque ele é bondoso. 

 Hino “Ao Deus de Abraão louvai” (CC 14/HCC 14/HE 105/NC 21/SH 232) ..................................Congregação 
 
CONTRIÇÃO 
 

 Chamada à confissão – Salmos 78:37,38 .....................................................................................................Pastor 
              Pastor: “Pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu 

                             pacto. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu; 

                            antes muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não acendeu todo o seu furor”. 

 Confissão comunitária (Oração silenciosa) .................................................................................................Todos 

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

 Cântico “Renova-me” – Entrega dízimos e ofertas ..........................................................................Congregação 

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

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

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

 Oração pela comunidade de gratidão e intercessão ...................................................................................Pastor 
 
ENVIO 
 

 Hino “Crer e Observar” (CC 301/HCC 465/HE 315/NC 110/SH 439) ..........................................Congregação 

 Palavras de Envio (II Coríntios 13:11) .......................................................................................................Pastor 
                Pastor: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de 

                             um mesmo parecer, vivei em paz; e o Deus de amor e de paz será convosco.” 

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

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

 

 

 

 

 

 



CULTO VESPERTINO                                                                              4º DOM/OUTUBRO 
 
* Prelúdio ................................................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes .......................................................................................................Pastor 
 
ACOLHIDOS POR DEUS 
 

 Intróito ..........................................................................................................................................................Coro I 

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

 Leitura bíblica – I Cronicas 29:10-13 e Salmo 45:17 ........................................................................Congregação 
              Dirig.: 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. 

             Dirig.: 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 nome glorioso 

                         nome. O teu nome, eu o farei celebrado de geração a geração, e, assim, os 

                         povos te louvarão para todo o sempre. 

 Hino 18 (NC) – “Deus dos Antigos”(HCC 34/NC 18) .....................................................................Congregação 
 
RENOVADOS PELO EVANGELHO 
 

 Chamada à Confissão – 1 João 1:5-8 ................................................................................................Congregação 
                  Todos: Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: 

                              que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos 

                              comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a 

                              verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos 

                              comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica 

                             de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos 

                            nos enganamos, e a verdade não está em nós. 

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

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

 Hino “Se sofrimentos eu causei, Senhor” (HCC 280/NC 71) .........................................................Congregação 
                                                           - Entrega de dízimos e ofertas – 

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

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

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

 Oração pela comunidade ..............................................................................................................................Pastor 
 
ENVIADOS EM NOME DE DEUS 
 

 Hino “Ceifeiros da Seara Santa” (CC 451/HE 420/NC 318/SH 451 

 Palavras de envio – Marcos 16:15 e Mateus 28:19 .....................................................................................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” 

* Oração final e Benção Apostólica .................................................................................................................Pastor 
* Poslúdio ...............................................................................................................................................Piano/Órgão 


