
CULTO MATUTINO                                            4º DOM/NOVEMBRO 
    

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

ADORAÇÃO  
 

∗ Intróito …………………………………………………………………………………..…………………..Coro I 
∗ Oração Invocatória …………………………………………………………….....………………………Pastor 
∗ Leitura Bíblica  – Salmo 9:1, 2; 18:46 ……………………………………......……...……..Congregação 

 
Pastor: Louvar-te-ei, SENHOR, de todo o meu coração; contarei todas as tuas 

maravilhas. 
Cong.: Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei 

louvores. 
Todos: Vive o SENHOR, e bendita seja a minha rocha! Exaltado seja o Deus 

da minha salvação. 

 
∗ Hino “Pastor Divino” (CC 152/HCC 375/HE 64/NC 117/HC 430/SH 220) …….....Congregação 

 
CONFISSÃO 
 
       ∗   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 – (oração silenciosa) ....................................................................Todos  
       ∗    Oração de confissão .......................................................................................................Pastor  
       *    Cântico “Primeiro amor” – Entrega de dízimos e ofertas ........................................Congregação  
       *    Oração de Gratidão .....................................................................................................Diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 

∗ Mensagem musical ..........................................................................................................Coro I 
∗ Proclamação da Palavra ...................................................................................................Pastor 
∗ Oração pela comunidade ………………………………………………………………………………….Pastor 

 
ENVIO 
 

∗ Hino “Sempre fieis” (CC 464/HE 314/NC 176/HC 50/SH 444) …………………..……Congregação  
∗ Palavras de envio – Efésios 6:10 .......................................................................................Pastor 

 
           Pastor: “E agora, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a              
                            armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do Diabo.” 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CULTO VESPERTINO                                          4º DOM/NOVEMBRO 
 

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

 
ACOLHIDOS POR DEUS 
 

∗ Intróito ……………………………………………………………………………………………………..Coro II 
∗ Oração Invocatória …………………………………………………………………………………..…..Pastor 
∗ Leitura Bíblica – Salmo 57:7-10 ………………………………………………………………Congregação 

 
Pastor: ∗ Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme; 

cantarei e entoarei louvores. 
Cong.: ∗ Desperta, ó minha alma! Despertai, lira e harpa! Quero acordar 

a alva. 
Pastor: ∗ Render-te-ei graças entre os povos; cantar-te-ei louvores entre 

as nações. 
Todos: ∗ Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade, 

até às nuvens. 

 
∗ Hino “Vamos nós louvar a Deus” (CC 385/NC 14) ................................................Congregação  

 
RENOVADOS PELO EVANGELHO 
 

∗ Chamada à Confissão – Salmo 32:5 ……………………………………………………………..…..Pastor 
 
Pastor: "Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia      
             eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste   
             a maldade do meu pecado".  

 
∗ Confissão Comunitária  – Oração Silenciosa ……………………………………………………….Todos 
∗ Oração de Confissão ………………………………………………………………………………….….Pastor 
∗ Cântico “Minha vida entrego a ti” –Entrega dízimos e ofertas ................................Congregação 
∗ Oração de gratidão ......................................................................................................Diácono 

 
TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS 
 

∗ Mensagem musical …………………………………………………………………………...…………Coro II 
∗ Proclamação da Palavra .................................................................................................Pastor 
∗ Oração do Povo de Deus ................................................................................................Pastor 

 
ENVIADOS PARA SERVIR 
 

∗ Hino “Eia crentes destemidos” (CC 468/HE 410/NC 317/SH 468) .......................Congregação  
∗ Palavras de Envio – Colossenses 2:6 ……………………………………………….………………..Pastor 

 

Pastor: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a  

             viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados,  

             transbordando de gratidão. 
 

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

 
 

 


