
CULTO MATUTINO                                                     2º.DOM/JULHO 
 

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

 
ADORAÇÃO 
 

∗ Intróito – Cântico “Bom é estarmos aqui” ..............................................................Congregação 
∗ Oração Invocatória ..........................................................................................................Pastor 
∗ Leitura Bíblica .......................................................................................................Congregação 

 
 
 

 

RENOVAÇÃO 
 

* Chamada à confissão – Salmo 32:5 ........................................................................................Pastor 

 

     Pastor: Confessei-te o meu pecado e a minha iniqüidade não mais ocultei. Disse:  

                 confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a iniqüidade  

                 do meu pecado. 
 

* Confissão do povo de Deus (Oração silenciosa) ..................................................................Todos 
* Oração de Confissão .........................................................................................................Pastor 
* Hino “Tudo, ó Cristo a Ti entrego” (CC 295/HE 183/SH 534) Entrega dízimos e ofertas .........Congregação 
* Oração de gratidão .........................................................................................................Diácono 
 
 
PROCLAMAÇÃO 
 
* Mensagem musical .............................................................................................Coro Feminino 
* Proclamação da Palavra ...................................................................................................Pastor 
* Mensagem musical ............................................................................................ Coro Feminino 
* Oração pelo povo de Deus ................................................................................................Pastor 
 
ENVIO 
 
* Hino “Quero o Salvador comigo” (CC 350/HCC 347/HE 302/SH 573) .....................................Congregação 
* Palavra de Despedida Hebreus 13:1-3, 5-6 .............................................................................Pastor 

 
Pastor:  Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns,  
             praticando-a, sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como  
             se presos com eles; dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos  
             em pessoa fôsseis os maltratados. Seja vossa vida sem avareza. Contentai-vos com  
            as cousas que tendes; porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca  
            jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio,  

            não temerei; que me poderá fazer o homem?  

 
* Oração e Bênção apostólica ...............................................................................................Pastor 
* Amém Triplo (HE pg 693) ..............................................................................Coro e Congregação 
* Poslúdio ...................................................................................................................Piano/Órgão 
 
 

Dirig.: “Eis a Rocha! Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são 
juízo; Deus é fidelidade, e não há nele injustiça; é justo e reto.” – Deuteronômio 
32:4 
 

  
Cong.: “Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e, na assembléia dos santos, a 

tua fidelidade.” – Salmo 89:5 

 
Todos: “Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, 

majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os 
séculos. Amém!” – Judas 1:25 
 
 



 
 

CULTO VERSPERTINO                                               2º DOM/JULHO 
 

 
* Prelúdio .......................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes ...............................................................................Pastor 
 
ACOLHIDOS POR DEUS 
 
* Intróito .................................................................................................................................Coro II 
* Oração Invocatória .................................................................................................................Pastor 
* Leitura Bíblica ..............................................................................................................Congregação 

 
      Dirig.: “O Senhor, teu Deus, está no meio ti, poderoso para salvar-te; ele se deleitará em ti 

com alegria; renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.” – Sofonias 

3:17 

 

     Todos: “Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em 
quem eu espero todo o dia.” – Salmo 25:5 

 
* Hino “Cantai a Cristo” (CC 48/HE 115/NC 40/SH 315) ..............................................Congregação  
 
RENOVADOS POR DEUS 
 
* Chamada à Confissão Salmo 51.1-3 ............................................................................................Pastor 

 
     Pastor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão  
                 apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me  
                do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu  

                pecado sempre me persegue. 
 

* Oração Comunitária de Confissão – (Oração Silenciosa) .........................................................Todos  
* Oração de Confissão ..............................................................................................................Pastor 
* Hino – “Espírito do Trino Deus”-(NC 86) - Entrega dízimos e ofertas .............................Congregação 
* Oração de gratidão ..............................................................................................................Diácono 
 
OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 
 
* Mensagem musical ................................................................................................................Coro II 
* Proclamação da Palavra .........................................................................................................Pastor 
* Hino “Seu maravilhoso olhar” (HCC 312/Lista de Cânticos) .........................................Congregação 
* Orações pelo Povo de Deus ....................................................................................................Pastor 
 
ENVIADOS POR DEUS 
 
* Palavra de Despedida – Salmo 103:1 e 2 ...............................................................................Pastor 

 
“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome.” 
“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios.” 

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


