
CULTO MATUTINO                                                                                                    4º DOM.MAIO 

 

* Prelúdio ...........................................................................................................................Piano/Órgão 

* Comunicações e saudação aos visitantes ...................................................................................Pastor 

 

ADORAÇÃO 
 

* Introito – Hino “A Deus supremo Benfeitor” (CC 8/HCC 238/HE 85/NC 6) ......................Congregação   

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

* Leitura Bíblica – Salmo 118 

 
            

Pastor: 

Deus disse: Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar 

sagrado. 

 
           

Congr.: 

E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o 

Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 
 

           

Pastor: 

Deus disse: EU SOU QUEM SOU. E disse ainda: Você dirá o seguinte: “Eu sou 

me enviou a vocês. 

 

           

Todos: 

O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de 

Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para 

sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. 

* Hino “Ao Deus de Abraão” (CC 14/HCC 14/HE 105/NC 21/SH 392) ................................Congregação 
 

RENOVAÇÃO 

 

* Chamada à Confissão – 1 João 1:8, 9. ................................................................................Congregação 

 
          Pastor: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a  
                        verdade não está em nós. 
        Todos: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados  
                     E nos purificar de toda injustiça. 
 

* Confissão Comunitária – (Oração Silenciosa) ...............................................................................Todos 
* Oração de Confissão ...................................................................................................................Pastor 
* Certeza do Perdão – Romanos 6:22 

 
      Pastor: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de 

Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. 
 

 

* Hino 327 (HE) “Chuvas de Bençãos”(CC 168/HCC 337/HE 327/NC 172/HC 01/SH 331)-Congregação 
                                                          (Entrega dízimos e ofertas) 

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

 
PROCLAMAÇÃO 

 

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

* Proclamação da..........................................................................................................................Pastor 

* Oração pela comunidade ................................................................................... ........................Pastor 

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

ENVIO 

 

* Hino 386 (HE) “Bondoso Amigo” (CC 155/HCC 165/HE 386/NC 159/HC 200/SH 365)....Congregação 

 



* Palavra de envio - 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 a 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 ‐ Amém Triplo, 2ª) ......................................................Coro e Congregação 
* Poslúdio .......................................................................................................................Piano/Órgão 

 

 

 

 
 

 

CULTO VESPERTINO                                                                                               4º DOM. MAIO 

 

* Prelúdio .........................................................................................................................Piano/Órgão 

* Comunicações e saudação aos visitantes .................................................................................Pastor 
 

REUNINDOS EM NOME DE DEUS 

 

* Intróito–Cântico: “Seja engrandecido”..............................................................................Congregação 
* Oração Invocatória ................................................................................................................. ..Pastor 
* Leitura Bíblica – Salmo 111:1-3 ......................................................................................Congregação 

 
Pastor: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião dos justos. 

 
Congr.: Grandes são as obras do Senhor; nelas meditam todos os que as apreciam. 

 
* Hino 324 (HE) – “A Deus demos glória” (CC 15/HCC 228/HE 324/NC 42/SH 313) .........Congregação  

 

REUNINDOS PARA RENOVAR 

 

 Chamada à Confissão – Isaías 59: 1 e 12 ........................................................................Congregação 
 
 Pastor: Vejam: O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu 

ouvido tão surdo que não possa ouvir.   Mas as suas maldades separaram vocês 
do seu Deus. 
 

  Cong.: Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados 
testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e 
reconhecemos as nossas iniquidades. 

 

* Oração de Confissão Comunitária – Oração Silenciosa .............................................................Todos 

* Oração de Confissão ............................................................................... .................................Pastor 
* Leitura Bíblica - 1 Timóteo 1:15 

 
         Pastor: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo para 

salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal 

  

* Cântico “Venho minha vida oferecer”/”Vem, derrama a paz” ..........................................Congregação 
                                                 (Entrega dízimos e ofertas) 

* Oração de Gratidão ...............................................................................................................Diácono 

 

OUVINDO A PALAVRA DE DEUS 

 . 

* Mensagem musical .........................................................................................................Coro Jovem  
* Proclamação da Palavra ..........................................................................................................Pastor 



* Mensagem musical ........................................................................................................Coro  Jovem 
* Orações do Povo de Deus .......................................................................................................Pastor 

 
SAINDO PARA SERVIR 

 

* Hino 395 (HE) “Benditos laços são” CC 379/HCC 563/HE 395/NC 183/SH 532) .........Congregação  

 
* Despedida – Lucas 2:29-32 (adaptado) ....................................................................................Pastor 

 
Pastor:  Ó Soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz os teus servos. 

             Pois os nossos olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os    

             povos: luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo. 

 

 

* Oração e Bênção Apostólica ……………………………………………….…………………………………..Pastor 

* Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) ......................................................Coro e Congregação 

* Poslúdio …………………………………………………………………………………..………………..Piano/Órgão 

 



 


