CULTO MATUTINO

1º DOM/JANEIRO

* Prelúdio .................................................................................................................Piano/Órgão
* Comunicações e Saudações ............................................................................................. Pastor
ADORAÇÃO
* Intróito ........................................................................................................................... Coro II
* Oração de Invocação ......................................................................................................... Pastor
* Leitura Bíblica – 1 Crônicas 16:8 e 34; Salmo 52:9; Crônicas 29:13 ..........................Congregação
Pastor: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos, entre os
povos, os seus feitos. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom; porque
a sua misericórdia dura para sempre.
Todos: Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste; na presença dos teus
fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Agora, pois, ó nosso Deus, graças
te damos e louvamos o teu glorioso nome.
* Hino “Saudai o nome de Jesus” (CC 60/HCC 56/HE 130/NC 52/HC 42/SH 536) .....Congregação
RENOVAÇÃO
* Leitura bíblica Uníssono (I Pedro 2:1,2) ..................................................................... Congregação
Todos: “Deixando, pois toda a malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e toda
a maledicência, desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual,
a fim de, por ele, crescerdes para a salvação”.
* Cântico– “Se confessarmos os nossos pecados” .......................................................... Congregação
* Oração de confissão – Oração Silenciosa ..................................................................... Congregação
* Oração de Confissão ............................................................................................................ Pastor
ENSINO
* Mensagem musical ............................................................................................................ Coro II
* Proclamação da Palavra ....................................................................................................... Pastor
* Oração .................................................................................................................................Pastor
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
* Hino “Disposta a mesa” (HE 193/NC 340/SH 171) ..................................................... Congregação
(Entrada dos diáconos)
* Oração .................................................................................................................................. Pastor
* Distribuição do pão e vinho ............................................................................................... Diáconos
* Hino “Ó Cristo, Pão da vida” (HE 190/NC 251/SH 405/HCC 130) ................................ Congregação
* Oração ................................................................................................................................... Pastor
ENVIO
* Palavra de Despedida .......................................................................................................... Pastor
Pastor: “Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento,
vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês”.
* Cântico: “Eu só confio no Senhor” .............................................................................. Congregação
* Oração e Bênção Apostólica .................................................................................................. Pastor
* Poslúdio ..................................................................................................................... Piano/Órgão

CULTO VESPERTINO

1º DOM/JANEIRO

* Prelúdio ................................................................................................................... Piano/Órgão
* Comunicações e saudações .................................................................................................Pastor
DEUS CONGREGA O SEU POVO
* Intróito ............................................................................................................................... Coro I
* Oração Invocatória ............................................................................................................. Pastor
* Leitura Bíblica – Salmo 16:2, e 11) .............................................................................Congregação
Pastor: Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente.
Todos: Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria,
na tua destra, delícias perpetuamente.
* Cântico: “Hoje é tempo de louvar a Deus” ....................................................................Congregação
RENOVAÇÃO DA COMUNHÃO COM DEUS
* Leitura Bíblica em uníssono - (Romanos 8:26) .............................................................Congregação
Todos: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraqueza; porque
não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
* Oração de confissão comunitária – Oração silenciosa .............................................................Todos
* Oração de Confissão ............................................................................................................. Pastor
 Hino “Jesus Teu Nome é Santo” (CC 127/HE 71/NC 37/SH 309) ............................... Congregação
(Entrega de dízimos e ofertas)
*Oração de gratidão ..............................................................................................................Diácono
OUVINDO A PALAVRA DE DEUS
* Mensagem musical ............................................................................................................... Coro I
* Proclamação da Palavra ........................................................................................................ Pastor
* Oração .................................................................................................................................. Pastor
SAIR PARA SERVIR
* Cântico “Jesus Cristo mudou meu viver” ......................................................................Congregação
* Palavra de Despedida – (Hebreus 13:1-2, 5-6) ....................................................................... Pastor
Pastor: “Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns,
praticando-a, sem o saber acolheram anjos. 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?”
* Hino “Leva tu, contigo o nome” (CC 62/HCC 174/HE 447/NC 164/HC 135/SH 530)-Congregação
* Oração Final e Bênção Apostólica ....................................................................................... Pastor
* Poslúdio ...................................................................................................................Piano /Órgão

