
CULTO MATUTINO                                                 2º DOM/NOVEMBRO 
 
*    Prelúdio ...........................................................................................................................Piano/Órgão 
*    Comunicações e saudação aos visitantes ....................................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 
∗ Intróito ....................................................................................................................................Coral II 
∗ Oração Invocatória ....................................................................................................................Pastor 
∗ Leitura bíblica – Salmo 47.6,7; 45.17 ...............................................................................Congregação 

 
Pastor: Salmodiai a Deus, cantai louvores; salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores.  

Cong.: Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico.  

Todos: O teu nome, eu o farei celebrado de geração a geração, e, assim, os povos te 
louvarão para todo o sempre. 

 
∗ Hino “Louvai a Deus” (HCC 227/HE 137/NC 16) ............................................................Congregação  
 
RENOVAÇÃO 
∗   Chamada à confissão – Salmo 6:1-2 .................................................................................Congregação 
 
         Pastor: “Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor.”  
         Congr.: “Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco; sara-me, Senhor, porque  
                       os meus ossos estão perturbados”.  

 
∗   Confissão comunitária – (silenciosa) ...........................................................................................Todos  
∗   Oração de confissão ...................................................................................................................Pastor  
∗   Palavra de incentivo – Salmo 32:1 ..............................................................................................Pastor  
 
       Pastor: “Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto.”  
 
∗   Cânticos “Renova‐me, Senhor Jesus” / “Venho, Senhor, minha vida oferecer” ..................Congregação         
                                                 (Entrega dízimos e ofertas)  
∗   Oração de gratidão ..................................................................................................................Diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 
∗ Mensagem musical ...................................................................................................................Coro II 
∗ Proclamação da Palavra ............................................................................................................ Pastor 
∗ Oração pelo povo de Deus ..........................................................................................................Pastor 
∗ Ofertório – Hino 177 (NC) “Firmes nas promessas” 
 
SAINDO PARA SERVIR 
 
∗ Hino “Firme nas promessas” (CC 154/HCC 344/NC 177/HC 107) ...................................Congregação  
∗ Palavras de Envio ......................................................................................................................Pastor 
 

Pastor: “Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou  
             sobre eles e disse: “Recebam o Espírito Santo!” 
 

∗ Oração Final e Bênção Apostólica .............................................................................................Pastor 
∗ Poslúdio ..........................................................................................................................Piano/Órgão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CULTO VESPERTINO                                            2º DOM/NOVEMBRO 
 
*   Prelúdio...........................................................................................................................Piano/Órgão 
*   Comunicações e saudação aos visitantes ..................................................................................Pastor 
 
ACOLHIDOS POR DEUS 
 
∗ Intróito ......................................................................................................................Coro Masculino 
∗ Oração Invocatória ..................................................................................................................Pastor 
∗ Leitura Bíblica – Salmo 146.1, 2; 145:10, 11; 96:7-9 .......................................................Congregação 

 
Pastor: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. 

Cong.: Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, 
enquanto eu viver. 

Pastor: Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor; e os teus santos te bendirão. 

Cong.: Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. 

Pastor: Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. 

Todos: Adorai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus 
átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as 
terras. 

 
∗ Hino “Glória ao Salvador” (CC 282/HCC 188/HE 326/NC 79/HC 189/SH 396) ...........Congregação 
 
RENOVADOS PELO EVANGELHO 
 
∗ Chamada à Confissão – Isaías 2:22; 1:16, 17 e 19 ..................................................................Pastor 

 
 Pastor: Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas 

narinas. Lavem-se! Limpem-se! Removam suas más obras para longe da 
minha vista! Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem! Busquem a 
justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a 
causa da viúva. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os 
melhores frutos desta terra... 

 
∗ Oração de Confissão Comunitária – Oração Silenciosa ...........................................................Todos 
∗ Oração de Confissão ..............................................................................................................Pastor 
∗ Hino “Eu creio Senhor na Divina Promessa” (HCC 283/HE 92/NC 68) .........................Congregação 

                                    (Entrega de dízimos e ofertas) 
∗ Oração de gratidão ..............................................................................................................Diácono 
 
TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS 
 
∗ Mensagem musical ...................................................................................................Coro Masculino 
∗ Proclamação da Palavras .........................................................................................................Pastor 
∗ Oração pelo Povo de Deus .......................................................................................................Pastor 
 
ENVIADOS EM NOME DE CRISTO 
 
∗ Hino “Oh! Como é grande e rica a promessa” (CC 349/HE 362/NC 146/SH 423) 
∗ Palavras de envio – Marcos 16:15 e Mateus 28:19,20 ...............................................................Pastor 

 
Pastor: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura ... Ide, ensinai todas as  
             nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo; ensinando-os  
             a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que estou convosco  
             todos os dias, até a consumação dos séculos.” 

 
∗ Oração e Benção Apostólica ...................................................................................................Pastor 
∗ Poslúdio .......................................................................................................................Piano/Órgão  
 


