
CULTO MATUTINO                1º DOM.MARÇO

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 ‐ 1 Crônicas 16:27,28; 29:12 e 13 .......................................................................... Congregação

Dirig.: O esplendor e a majestade estão diante dele; força e alegria na sua habitação.

Todos.:  Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força!

Dirig.:: A riqueza e a honra vêm de ti; tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos
estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos.

Todos: Agora, nosso Deus, damos‐te graças, e louvamos o teu glorioso nome.

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

RENOVAÇÃO

*  Chamada à Confissão – Salmo 147:2,3 e 5 ................................................................................... Congregação

Dirig.: O Senhor Deus está construindo de novo  Jerusalém; ele está trazendo de volta o
seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país.

Cong.: Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos.

Todos: Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso; a sua sabedoria não pode ser medida.

*  Oração Comunitária de Confissão – Silenciosa ..................................................................................... Todos
* Oração de Confissão ............................................................................................................................. Pastor
*  Leitura bíblica – Salmo 149:1 ............................................................................................................... Pastor

Pastor: Aleluia! Cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus
na reunião dos seus servos fiéis.

Cântico de gratidão: “Jesus em tua presença” /” O Espírito de Deus está aqui”........................ Congregação
(Entrega dos dízimos e ofertas)

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

PROCLAMAÇÃO

Mensagem musical ............................................................................................................................ Coro II
Proclamação da Palavra ...................................................................................................................... Pastor

Oração .................................................................................................................................................
Pastor

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR



Convite à mesa – Hino “Oh! Que precioso sangue” (CC 86/HE189/NC 267/SH 259) ............... Congregação
(Entrada dos Diáconos)

Oração ................................................................................................................................................. Pastor
Distribuição do pão e vinho – (Mensagem musical) .......................................................................... Coro II
Hino “Vamos nós trabalhar” (CC 422/HE 404/NC 315/SH 353) ................................................ Congregação

Oração .................................................................................................................................................
. Pastor

ENVIO

Despedida – I Coríntios 16: 13, 14 e 23 ................................................................................................ 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 seja convosco.

Oração e benção .................................................................................................................................. Pastor
Cântico “Benção apostólica” ..................................................................................................... Congregação

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

========================================================================================

CULTO VESPERTINO 1º DOM.MARÇO

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

REUNIMO  ‐NOS EM NOME DE DEUS

Introito – .............................................................................................................................................. Coro I

Oração Invocatória ............................................................................................................................. Pastor
Cântico “Reunimo‐nos aqui” .................................................................................................... Congregação

Leitura Bíblica – Êxodo 3: 5, 6 e 14 ........................................................................................... Congregação
Dirig.: Deus disse: Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar

sagrado.

Cong.: E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o
Deus de Isaque e o Deus de Jacó.

Dirig.:: 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 Abrão”(CC 14/HCC 14/HE 105/NC 21/SH 392)............................................. Congregação

RENOVAÇÃO DO POVO DE DEUS

* Leitura Bíblica em uníssono – Salmo 25: 11 e 18 ........................................................................Congregação



Todos: Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande.
Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus
pecados.

*  Confissão comunitária – Silenciosa ................................................................................................. Todos
* Oração de confissão ....................................................................................................................... Pastor
*  Certeza do Perdão – Isaías 43: 25 ................................................................................................... Pastor

Pastor: Mas eu, eu mesmo sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os
esqueço.

Hino “Não sei porque de Deus o amor” (CC 377/HCC 447/HE 388/NC 105/SH 570) .......... Congregação
(Entrega dos dízimos e ofertas)

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

ACOLHEMOS A PALAVRA DE DEUS

Mensagem musical .......................................................................................................................... Coro I
Proclamação da Palavra ................................................................................................................. Pastor

Oração de Intercessão pelo povo de Deus....................................................................................... Pastor

SOMOS ENVIADOS POR DEUS

* Despedida – Lucas 2:29‐32 (adaptado)

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.

Hino 481 (HE) “Finda‐se este dia” (CC 556/HCC 269/HE 481/NC 148/SH 297) ......................Congregação
Benção Apostólica ............................................................................................................................. Pastor

Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) ............................................................ Coro I e Congregação
Poslúdio ................................................................................................................................... Piano/Órgão


