
CULTO MATUTINO (Com Ceia)                  1º DOM/ SETEMBRO 
 
* Prelúdio .............................................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes ....................................................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 

 Intróito .......................................................................................................................................................Coro I 

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

 Leitura Bíblica – Salmo 92:1; 2; 3-4 ...............................................................................................Congregação 
Dirig.: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. 

Cong.: Anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade. 

Todos: Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória, acima dos céus. 

Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos; exultarei nas obra das tuas mãos. 

 Hino “Logo de Manhã” (HCC 401) .................................................................................................Congregação 
 
RENOVAÇÃO 
 

 Chamada à confissão: Salmo 139: 1-4, 24 .......................................................................................Congregação 
       Pastor: Senhor, tu me sondaste, e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar;  

                    de longe entendes o meu pensamento. 

       Congregação: Esquadrinhas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.  

                    Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. 

      Todos: Vê se há em mim algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho eterno. 

 Confissão do povo de Deus – oração silenciosa ..........................................................................................Todos 

 Oração de Confissão ....................................................................................................................................Pastor 

 Cântico “É teu povo” – Entrega de dízimos e ofertas .......................................................................Congregação 

 Oração de gratidão ....................................................................................................................................Diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 

 Mensagem musical ........................................................................................................................................Coro I 

 Proclamação da Palavra .................................................................................................................................Pastor 

 Oração pelo povo de Deus .............................................................................................................................Pastor 
 
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR 
 

 Hino “Alvo mais que a Neve” (CC 123/HCC 286/HE 36/NC 269/HC 39/SH 438) ...........................Congregação 
(Entrada dos diáconos) 

 Distribuição do Pão e do Vinho............................................................................................................Congregação 

 Mensagem musical .........................................................................................................................................Coro I 

 Oração .............................................................................................................................................................Pastor 
 
ENVIO 
 

 Hino “Deus cuidará de ti” (CC 344/HCC 33/HE 347/NC 165)............................................................Congregação 

 Oração e Bênção Apostólica ...........................................................................................................................Pastor 

 Poslúdio................................................................................................................................................. Piano/Órgão 
 
 
 
 



CULTO VESPERTINO                     ......           1º DOM/SETEMBRO      
                      (Com Homenagem à Semana da Pátria) 
 
* Prelúdio ...............................................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes ......................................................................................................Pastor 
 
ACOLHIDOS POR DEUS 
 

 Intróito ........................................................................................................................................................Coro II 

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

 Leitura bíblica – Salmo 84:1-4; 145:1 e 2 .........................................................................................Congregação 
       Dirig.: Quão amáveis são os teus tabernáculo, Senhor dos Exércitos! 

       Cong.: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a minha 

                   carne exultam pelo Deus vivo! 

       Dirig.: O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes; 

                   eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu! 

      Todos: Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvam-te perpetuamente. 

                  Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre. 

                 Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre 

 Hino “Chuvas de Bênçãos”(CC 168/HCC 337/HE 327/NC 172/HC 1/SH 510).............................Congregação 
 
RENOVADOS PELO PODER DO EVANGELHO 
 

 Chamada à Confissão – Isaías 57:15 ...........................................................................................................Pastor 
           Pastor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão apaga 

                        as minhas transgressões. 

 Confissão do povo de Deus – oração silenciosa ..........................................................................................Todos 

 Oração de Confissão ....................................................................................................................................Pastor 

 Hino “Tudo entregarei” (CC 295/HE 183/SH335 – Entrega dízimos e ofertas ...............................Congregação 

 Oração de gratidão ...................................................................................................................................Diácono 
 
HOMENAGEM PELA PÁTRIA 
 

 Canto do Hino Nacional Brasileiro (CC 577) ..............................................................................................Todos 

 Oração pela pátria ........................................................................................................................................Pastor 

 Hino “Minha Pátria para Cristo” (CC439/HCC 603/HC 634) ..........................................................Congregação 

TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS 

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

 Proclamação da Palavra ...............................................................................................................................Pastor 

 Oração pelo povo de Deus ...........................................................................................................................Pastor 
 
ENVIADOS NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 
 

 Hino 345 (HE) – “Sempre vencendo” (CC 371/HE 345/NC 49) ......................................................Congregação 

 Palavra de despedida - II Cor. 13:11,13.....................................................................................................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. 

                      A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito 

                     Santo sejam com todos vós”. 

 Oração e Bênção Apostólica ..........................................................................................................................Pastor 

 Poslúdio ................................................................................................................................................Piano/Órgão 


