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

 Intróito ....................................................................................................................................................................Coro II 

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

 Leitura Bíblica – Salmo 96:1, 2, 3 e 6 ..........................................................................................................Congregação 
              Pastor: Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao SENHOR, todas as terras. 

             Cong.: Cantai ao SENHOR, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia. 

             Todos: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. 

                        Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário. 

* Cântico “Cantai ao Senhor um cântico novo” ...............................................................................................Congregação 
 
RENOVAÇÃO 
 

 Chamada à confissão – Salmo 51:17 .............................................................................................................Congregação 
          Todos: “O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; ao coração quebrantado 

                        e contrito não desprezarás, ó Deus.” 

 Confissão do povo de Deus– oração silenciosa ........................................................................................................Todos 

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

 Cântico “O teu amor quebranta” – Entrega dízimos e ofertas .......................................................................Congregação 

 Oração de gratidão .................................................................................................................................................Diácono 
 
ANÚNCIO DO EVANGELHO 
 

 Mensagem musical .................................................................................................................................................Coro II 

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

 Oração pelo povo de Deus .......................................................................................................................................Pastor 
 
ENVIO 
 

 Hino “Deus cuidará de ti” (CC 344/HCC 33/HE 347/NC 165/HC 4/SH 51) ..............................................Congregação 

 Palavra de Despedida – Efésios 6:10 .......................................................................................................................Pastor 
              Pastor: “E agora, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de 

                             toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as 

                             ciladas do Diabo.” 

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

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



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

 Intróito ......................................................................................................................................................Coro Masculino 

 Chamada à Adoração – Salmo 145:1-4 ......................................................................................................Congregação 
             Pastor: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre. 

            Cong.: Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. 

            Pastor: Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável. 

           Todos: Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus 

                       poderosos feitos. 

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

 Hino “Louvai, louvai” (CC 126/NC 41) ...................................................................................................Congregação 
 
RENOVADOS PELO PODER DO EVANGELHO 
 

 Chamada à Confissão – Tiago 5:16 .....................................................................................................................Pastor 
            Pastor: Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, 

                         para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. 

 Confissão comunitária – oração silenciosa...........................................................................................................Todos 

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

 Cântico “Consagração” – Entrega dízimos e ofertas ................................................................................Congregação 

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

 Mensagem Musical .............................................................................................................................Coro Masculino 

 Proclamação da Palavras .....................................................................................................................................Pastor 

 Orações pelo Povo de Deus .................................................................................................................................Pastor 
 
ENVIADOS NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 
 

 Hino “Corajosos” (CC 469/HE 406/NC 303/HC 46/SH 466) .................................................................Congregação 

 Palavra de Envio ..................................................................................................................................................Pastor 
                  Pastor: Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e 

                               a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em 

                               silêncio nos tempos eternos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a 

                              conhecer por meio das Escrituras, segundo o mandamento do Deus Eterno, 

                              para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja 

                             dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém! 

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

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


