
CULTO MATUTINO (Com Ceia)                                       1ºDOM/JUNHO 
 

* Prelúdio ............................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes ....................................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 
* Intróito ........................................................................................................................Coro Masculino 
* Oração Invocatória .....................................................................................................................Pastor 
 
* Leitura bíblica – 2Sm 22.29,32,50 ....................................................................................Congregação 

 
Pastor: Tu és a minha lâmpada, ó SENHOR! O SENHOR ilumina-me as trevas. 

 
Cong.: Pois quem é Deus além do SENHOR? E quem é Rocha senão o nosso 

Deus? 
 

Todos: Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor; cantarei louvores ao teu 
nome. 

 
* Hino “Eis-nos, ó Pastor Divino” (CC 152/HCC375/HE 64/NC 117) .................................Congregação 

 
RENOVAÇÃO 
 
* Chamada à confissão – Salmo 38.3,4 ..............................................................................Congregação 

 
Todos: Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente; não há saúde nos meus 

ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam; são como um 

fardo pesado e insuportável. 

 
* Confissão do povo de Deus (Oração Silenciosa) ..........................................................................Todos 
* Oração de confissão ..................................................................................................................Pastor 
* Palavra de encorajamento – Salmo 38 .......................................................................................Pastor 

 
Pastor: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu 

disse: Confessarei as minhas transgressões ao SENHOR, e tu perdoaste a culpa 
do meu pecado. 
 

*   Hino “Sonda-me, ó Deus” (CC 578/NC 67) – Entrega dízimos e ofertas ............................Congregação 
* Oração de gratidão .................................................................................................................diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 
* Mensagem Musical ....................................................................................................Coro Masculino 
* Proclamação da Palavra ............................................................................................................Pastor 
* Oração .....................................................................................................................................Pastor 
 
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR 
 
* Hino “Venham à mesa” (HCC 514) – Entrada dos Diáconos ..................................Coro e Congregação 
* Oração .....................................................................................................................................Pastor 
* Distribuição da ceia .............................................................................................................Diáconos 
* Hino “Pão da Vida” (CC 142/HCC 516/NC 252) ..............................................................Congregação 
* Oração pelo povo de Deus ........................................................................................................Pastor 
 
ENVIO 
 
* Hino 296 – “Eis me convosco!” (CC 476/HCC 446/HE 296/ NC 114/SH 582) ................Congregação 
* Palavra de Despedida – Colossenses 4.8 ...................................................................................Pastor 

 
Pastor: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que 

for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa 
fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. 



Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram 
em mim. E o Deus da paz estará com vocês. 

 
* Oração e Benção Apostólica ...................................................................................................Pastor 
* Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) ........................................Coro e Congregação 
* Poslúdio .......................................................................................................................Piano/Órgão 
 
 

 
 
 
 

CULTO VESPERTINO                                                  1º Dom/JUNHO 

* Prelúdio .........................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes .................................................................................Pastor 

REUNIMO-NOS EM NOME DE DEUS 

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

* Oração Invocatória ..................................................................................................................Pastor 
* Leitura Bíblica – Salmo 105.1,2,4,5 ...............................................................................Congregação 

 
Dirig.: Dêem graças ao SENHOR, proclamem o seu nome; divulguem os seus feitos entre as 

nações. Cantem para ele e louvem-no; relatem todas as suas maravilhas. 
 

Cong.: Recorram ao SENHOR e ao seu poder; busquem sempre a sua presença. Lembrem-se 
das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que 
pronunciou. 

  
Todos: Ele é o SENHOR, o nosso Deus; seus decretos são para toda a terra! 

 
* Hino “Vamos nós louvar a Deus” (CC 385/NC 14) ...........................................................Congregação 

REUNIMO-NOS PARA A RENOVAÇÃO 

* Chamada à confissão – Salmo 32.3,4 ........................................................................................Pastor  
 

Pastor: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto 
gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim; minhas forças foram-se esgotando 
como em tempo de seca. 
 

* Confissão do povo de Deus (Oração Silenciosa) .........................................................................Todos 
* Oração de confissão .................................................................................................................Pastor 

* Palavra de encorajamento – Isaías 38.17 ..................................................................................Pastor 
 
Pastor: Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura; tu, porém, amaste a minha 

alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus 
pecados. 
 

* Cântico “Minha vida entrego a Ti” - Entrega dízimos e ofertas ..........................................Congregação 

* Oração de gratidão .................................................................................................................Diácono 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

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

* Proclamação da Palavra .............................................................................................................Pastor 
* Oração pelo povo de Deus – intercessão .....................................................................................Pastor 

ENVIADOS PARA SERVIR 



* Palavra de despedida – Col.4:5,6 ...............................................................................................Pastor 
    
  Pastor: “Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora; aproveitai as oportunidades. 
               A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis 
               responder a cada um. A graça seja convosco”. 

 
* Hino “Deus cuidará de Ti” (CC 344/HCC 33/HE 347/NC 165/HC 04) ............................Congregação 
* Oração e Benção Apostólica ......................................................................................................Pastor 
* Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) ............................................................Coro e Congregação 
* Poslúdio .........................................................................................................................Piano/Órgão 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


