
CULTO MATUTINO                                        5º DOM/JULHO 
 

 
* Prelúdio .........................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes .................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 
* Intróito – Cântico: “Doce Presença” ................................................................Congregação 
* Oração Invocatória ..................................................................................................Pastor 
* Leitura Bíblica – Salmos 111:2; 48:10; 100:4; 148:14 

 
Pastor:  Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se 

comprazem. 

Cong.: Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da 

terra; a tua destra está cheia de justiça 

Pastor: Entrai por suas portaws com ações de graças e nos seus átrios, com hinos 

de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. 

Todos: Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos 

de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! 

 
* Hino “Santo! Santo! Santo!” (CC 09/HCC 02/HE 104/NC 11/SH 221) ……….Congregação  
 
RENOVAÇÃO 
 
* Leitura bíblica – Salmo 51:1 ..........................................................................Congregação 

  Todos: “Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga 
             As minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias”. 
 

* Confissão comunitária – Oração silenciosa ............................................................. Todos 
* Oração de Confissão ...............................................................................................Pastor 
* Cântico “Brilha Jesus” – (Entrega dízimos e ofertas) ......................................Congregação 
* Oração de Gratidão ..............................................................................................Diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 
*    Mensagem musical ................................................................................................Coro I 
* Proclamação da Palavra ..........................................................................................Pastor 
* Mensagem musical .................................................................................................Coro I 
*  Oração pela comunidade ........................................................................................Pastor 

 
ENVIO 
 
* Hino “Firme nas Promessas” (CC 154/HCC 344/NC 177/HC 107) ................Congregação 
* Palavra de despedida (II Cor: 13:11) ........................................................................Pastor 

 
   Pastor: “Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados,  
                sede de um mesmo parecer, vivei em paz; e o Deus de amor e de paz  
                será convosco”. 

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



 
============================================================================ 
 

 
CULTO VESPERTINO                                   5º DOM/JULHO 
 
 
* Prelúdio ........................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes ................................................................Pastor  

 
SOMOS ACOLHIDOS POR DEUS 
 
* Intróito .................................................................................................................Coro II 
* Oração Invocatória .................................................................................................Pastor 
* Leitura bíblica – 1 Cr 16:24; Salmo 90:14 .....................................................Congregação 
 
      Pastor: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as 

suas maravilhas. 

     Todos: Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos 

de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. 

 
* Hino “A Deus demos glória”(CC 15/HCC 228/HE 324/NC 42/SH 313) ........Congregação 
 
RENOVAMOS A NOSSA COMUNHÃO COM DEUS 
 
* Leitura bíblica Salmo 38:18,21,22.................................................................Congregação 

   Todos: Confesso a minha iniquidade; entristeço-me por causa do meu pecado. 
              Não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não te alongues de mim. 
              Apressa-te em meu auxílio, Senhor minha salvação”. 
 

* Oração comunitária de confissão – Silenciosa ..........................................................Todos 
* Oração de Confissão ................................................................................................Pastor 
* Cântico “Seja o meu canto”- Entrega de dízimos e ofertas ...............................Congregação 
* Oração de gratidão .................................................................................................Diácono 
 
OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS 
 
* Mensagem musical ....................................................................................................Coro II 
* Proclamação da Palavra ..............................................................................................Pastor 
* Oração do Povo de Deus .............................................................................................Pastor 
O POVO DE DEUS É ENVIADO PARA SERVIR 
 
* Hino “Um pendão real” (CC 469/HE 406/NC303/HC 46/SH 255) ..................................Congregação 
* Palavra de Despedida ..................................................................................................Pastor 
 
Dirig.: E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas 

uma multidão de povos; 
E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua semente contigo, para que em herança 

possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. -Genesis 28: 3-4 

*    Oração e Benção apostólica - Pastor 
* Poslúdio  -  Piano/Órgão 


