
CULTO MATUTINO             (Com Ceia)                  1ºDOM/JULHO 
 
 

• Prelúdio ……………………………………………………………………………………….Piano/Órgão 
• Comunicações e saudação aos visitantes ……………………………………………………..Pastor 

 
ADORAÇÃO 
 

• Intróito …………………………………………………. ........................................Coro Masculino 
• Oração Invocatória ………………………………………………………………………………….Pastor 
• Leitura bíblica em uníssono– Hebreus 13:20-21 .............................................Congregação 

 
Todos: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a 

trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das 
ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua 
vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo 
Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. 

 
• Hino 286 (HE) – “o Lírio dos Vales” 

 
RENOVAÇÃO 
 

• Chamada à Contrição – 1 Pedro 2:18-25 ……………………………………………………….Pastor 
• Confissão do povo de Deus – Oração silenciosa ……………………….………………………Todos 
• Oração de Confissão ………………………………………………………………………..……….Pastor 
• Cântico “Te Agradeço” -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 “Ó Jesus, ó vera páscoa” (CC 144/HE 199/NC 341/SH 407) ...................Congregação 
                  (Entrada dos diáconos) 

• Oração ......................................................................................................................Pastor 
• Distribuição da ceia – Hino “Alvo mais que a neve” (CC 123/HCC 286/HC 39).Congregação 
• Oração ......................................................................................................................Pastor 

 
ENVIO 
 

• Hino “O bom Pastor” (CC 350/HCC 347/HE 302/NC 109/SH 573)..................Congregação 
• Palavra de Despedida 2Co 13.11; 2Ts 3.16ª .........................................................................................Pastor  

 

Pastor:  Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam  

               em paz. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. 
     

• Oração e Benção Apostólica ........................................................................................Pastor 
• Amém Tríplo (HE pg.693) ........................................................................Coro e Congregação 
• Poslúdio ............................................................................................................Piano/Órgão 

 
 
 
 



 
 

 

CULTO VESPERTINO                                            1º.DOM/JULHO 
 
 
 
 

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

 
REUNIDOS PARA ADORAR 
 

• Intróito ………………………………………………………………………….……………………..Coro I 
• Oração Invocatória …………………………………………………………………………………Pastor 
• Leitura Bíblica em uníssono – Salmo 138:1-2 ..................................................Congregação 

 
Todos: Render-te-ei graças, SENHOR, de todo o meu coração; na presença 

dos poderosos te cantarei louvores. 
Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por 
causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima 
de tudo o teu nome e a tua palavra. 

 
• Hino “Maravilhas Divinas” (CC 7/HCC 32/NC 33) …………………….……………Congregação 

 
RENOVADOS PELO PODER DO EVANGELHO 
 

• Chamada à Contrição – Salmo 19:7-14………………………………………………………….Pastor 
• Confissão Comunitária – 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 I 
• Proclamação da Palavra ...........................................................................................Pastor 
• Mensagem Musical ..................................................................................................Coro I 
• Oração pelo povo de Deus ………………………………………………....……………………..Pastor 

 
 
ENVIADOS PARA SERVIR 
 

• Hino “Finda-se este dia” (CC 556/ HCC 269/HE 481/ NC 148/SH 297 …..….Congregação  
• Palavra de despedida (Colocensses 2:6) …………………………….………………………….Pastor 

                    
                      Pastor: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver  

                                            nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados,  

                                            transbordando de gratidão. 

 
• Oração e Benção Apostólica ………………………………………..….………………………….Pastor 
• Amém Triplo (HE pg 693) …………………………………………………………Coro e Congregação 
• Poslúdio ………………………………………………………………………………………..Piano/Órgão 

 
 


