
CULTO MATUTINO                                                                                  5º DOM/OUTUBRO 
 
* Prelúdio ..................................................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes .........................................................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 
* Introito ............................................................................................................................................................Coro II 
* Oração Invocatória ...........................................................................................................................................Pastor 
* Leitura bíblica– Salmo 34:1-3 ...............................................................................................................Congregação 
                Pastor: Bendirei o SENHOR em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. 
                Cong.: Gloriar-se-á no SENHOR a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão. 
               Todos: Engrandecei o SENHOR comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.” 
* Hino “ Pastor Divino” (CC 152/HCC 375/HE 64/NC 117/HC 430/SH 220) ........................................Congregação 
 
RENOVAÇÃO 
 
* Chamada à confissão – Salmo 130.3,4 ………………………………..………......……….……….Pastor 
            Pastor: Se observares, Senhor, iniqüidades, quem, Senhor, subsistirá? 
                        Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. 
* Confissão comunitária – oração silenciosa ........................................................................................................Todos 
* Oração de confissão ...........................................................................................................................................Pastor 
* Cântico – “Venho, Senhor, minha vida oferecer!” – (Entrega dízimos e ofertas) ................................. Congregação 
* Oração de gratidão ..........................................................................................................................................Diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 
* Mensagem musical ............................................................................................................................................Coro II 
* Proclamação da Palavra ......................................................................................................................................Pastor 
* Oração pela comunidade .....................................................................................................................................Pastor 
 
SAÍDA PARA SERVIR 
 
* Hino “Um pendão real” (CC 469/HE 406/NC 303/HC 46/SH 466) ........................................................Congregação 
* Palavras de Envio (Romanos 5:5) ........................................................................................................................Pastor 
             Pastor: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em 
                          nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 
* Oração e Bênção Apostólica ................................................................................................................................Pastor 
* Poslúdio ......................................................................................................................................................Piano/Órgão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTO VESPERTINO – (CULTO DA REFORMA)                            5º DOM/OUTUBRO 
 
* Prelúdio ..................................................................................................................................Orquestra Convidada 
* Comunicações e saudação aos visitantes .......................................................................................................Pastor 
 
ACOLHIDOS POR DEUS 
 
* Intróito – Hino “Canta minha’alma” (CC 375/HCC 417/HE 341/NC 144/SH 409) ..........................Congregação 
* Leitura bíblica - Apocalipse 5:13 - ......................................................................................................Congregação 
               Todos: Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da 
                           terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que 
                          está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, 
                          e o domínio pelos séculos dos séculos. 
* Oração Invocatória .........................................................................................................................................Pastor 
* Hino “Bendito seja sempre o Cordeiro” (HCC 80) .............................................................................Congregação 
 
RENOVADOS POR DEUS 
 
* Chamada à Confissão – I João 4:9 e 10 ...............................................................................................Congregação 
           Pastor: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus enviado o 
                       seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 
          Congr.: Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em 
                       que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. 
* Oração Comunitária de Confissão – Oração Silenciosa ......................................................................................Todos 
* Oração de Confissão ............................................................................................................................................Pastor 
* Hino “Castelo Forte” (CC 323/HCC 406/HE 206/NC 155/HC 581/SH 640) ..............................Coro e Congregação 
                                                                                 (Entrega dízimos e ofertas) 
* Oração de gratidão ............................................................................................................................................Diácono 
 
TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS 
 
* Mensagem musical ............................................................................................................Coro e Orquestra convidada 
* Proclamação da Palavra – Sobre a Reforma Protestante ......................................................................................Pastor 
* Orações pelo Povo de Deus ..................................................................................................................................Pastor 
 
ENVIADOS POR DEUS 
 
* Palavras de Envio – Atos 4:29-35 ........................................................................................................................Pastor 
                   Pastor: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem 
                               a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas  
                               por meio do nome do teu santo servo Jesus. 
                               Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos; todos ficaram cheios 
                               do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. 
                               Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém 
                               considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam 
                              tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da  
                              ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. 
                             Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas 
                             as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, 
                             que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. 
* Hino “Barnabé, homem de Deus” (HCC 496) .............................................................Coro, Orquestra e Congregação 
* Oração e Bênção Apostólica .................................................................................................................................Pastor 
* Poslúdio .........................................................................................................................................Orquestra Convidada 

 

 

 

 


