CULTO MATUTINO

3º DOM/N0VEMBRO

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

∗

Intróito ................................................................................................................................Coro II
Oração Invocatória ...............................................................................................................Pastor
Leitura bíblica – Apocalipse 5:12b; Salmo 26:8; Apocalipse 5:13; Salmo 5:13 ...............Congregação
Pastor:

Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor.

Cong.:

Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste.

Pastor:

Ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre
o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no
trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos
séculos dos séculos.

Todos:

Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; e em toda a terra esplenda a tua glória.

Hino “A Deus demos glória” (CC 15/HCC 228/HE 324/NC 42/SH 233) .......................Congregação

RENOVAÇÃO
∗

∗
∗
∗
∗

Chamada à Confissão – Salmo 51:1-3 ...........................................................................Congregação
Todos: 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 purificame do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões,
e o meu pecado sempre me persegue.
Confissão comunitária – Oração silenciosa ..............................................................................Todos
Oração de Confissão ...............................................................................................................Pastor
Cântico “O teu amor quebranta o meu coração” ............................................................Congregação
(Entrega de dízimos e ofertas)
Oração de gratidão ……………………………………………………………………………....…...………Diácono

PROCLAMAÇÃO
∗
∗
∗

Mensagem musical ................................................................................................................Coro II
Proclamação da Palavra …………………………………………………………………….…....………...….Pastor
Oração pelo povo de Deus ...……………………………………………………………….………......….....Pastor

ENVIO
∗
∗

Hino “Peregrinando vou pelos montes” (CC 476/HCC 446/ HE 296/NC 114/SH 389)...Congregação
Palavras de Envio (I Coríntios 16:13,14 e 23) ..............……………………………….……..…………Pastor
Pastor: “Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos.
Todos os vossos atos sejam feitos com amor. A graça do Senhor Jesus Cristo
seja convosco”.

∗
*

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

CULTO VESPERTINO
*
*

3º DOM/NOVEMBRO

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

ACOLHIDOS POR DEUS
∗
∗
∗

Introito ...............................................................................................................Coro Jovem
Oração Invocatória ......................................................................................................Pastor
Leitura bíblica – Salmo 135:3; 1 Crônicas 29:13
Pastor:
Todos:

∗

Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom; cantai louvores ao seu nome,
porque é agradável.
Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome.

Hino “Santo, Santo, Santo” (CC 9/HCC 2/HE 104/NC 11/SH 207) .....................Congregação

RENOVADOS PELO EVANGELHO
∗

Chamada à Confissão – Provérbios 28:13 ……………………………………………...………….Pastor
Pastor:

∗
∗
∗
∗

O que encobre as suas transgressões nunca prosperará; mas o que as
confessa e deixa, alcançará misericórdia.

Oração de Confissão Comunitária – Oração Silenciosa ..................................................Todos
Oração de Confissão .....................................................................................................Pastor
Cânticos: “Se confessarmos os nossos pecados”/ “Maravilhoso amor” ..................Congregação
(Entrega de dízimos e ofertas)
Oração de gratidão .....................................................................................................Diácono

TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS
∗
∗
∗

Mensagem musical ................................................................................................Coro Jovem
Proclamação da Palavra .................................................................................................Pastor
Oração pelo Povo de Deus ..............................................................................................Pastor

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
∗
∗
∗
∗

Hino “Oh, que tão precioso sangue” (CC 86/HE 189/NC 267/SH 259) ...................Congregação
(Entrada dos Diáconos)
Oração .............................................................................................................................Pastor

Hino “Venham à mesa” HCC 514(Distribuição do Pão e do Vinho) ..................Coro e Congregação
Oração ………………………………………………………………………………………………………...Pastor

ENVIADOS EM NOME DE CRISTO
∗

Palavras de Envio – Marcos 16:15 e Mateus 28:19 ...........................................................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”

∗
∗
∗

Hino “Vamos nós trabalhar” (CC 422/HE 404/NC 315/SH 440) .............................Congregação
Oração e Bênção Apostólica ..............................................................................................Pastor
Poslúdio .................................................................................................................Piano/Órgão

