
CULTO MATUTINO                                                             2º DOM/SETEMBRO 
 
*Prelúdio.......................................................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes ............................................................................................................Pastor 
 
ADORAÇÃO 
 

 Intróito ...............................................................................................................................................Coro Masculino 

* Leitura Bíblica– Salmo 106:1 ..................................................................................................................Congregação 
         Pastor: Aleluia! Deem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre. 
        Cong.: Salva‐nos, Senhor, nosso Deus! Ajunta‐nos dentre as nações, para que demos 
                    graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. 
       Todos: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga: 
                   "Amém!" Aleluia! 
* Hino “Louvamos‐Te, ó Deus” (CC 135/HCC 9/HE 111/NC 47/SH 577) .............................................Congregação 
 
RENOVAÇÃO 
 
* Chamada à confissão – Salmo 24:3‐5 ................................................................................................................Pastor 
          Pastor: Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu Santo 
                      Lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre 
                      aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e 
                     Deus, o seu Salvador lhe fará justiça. 
* Confissão do povo de Deus – Silenciosa ..........................................................................................................Todos 
* Oração de confissão ...........................................................................................................................................Pastor 
* Cântico: “Se confessarmos os nossos pecados” .....................................................................................Congregação 
* Ofertório – Êxodo 25:2 ......................................................................................................................................Pastor 
         Pastor: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba‐a de todo aquele cujo 
                      coração o compelir a dar. 
* Hino “Tudo, ó Cristo a Ti entrego” (CC 295/HE 183/SH 534) .............................................................Congregação 
                                                           (Entrega dos dízimos e ofertas) 
* Oração de gratidão ..........................................................................................................................................Diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 
* Mensagem musical ............................................................................................................................Coro Masculino 
* Proclamação da Palavra ......................................................................................................................................Pastor 
* Oração pelo povo de Deus ..................................................................................................................................Pastor 
 
ENVIO 
 
* Hino “Quero o Salvador comigo” (CC 350/HCC 347/HE 302/SH 573) .................................................Congregação 
* Palavra de envio ...................................................................................................................................................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 benção ...................................................................................................................................................Pastor 
* Amém Triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) ............................................................................Coro e Congregação 
* Poslúdio .....................................................................................................................................................Piano/Órgão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CULTO VESPERTINO                                                      2º DOM/SETEMBRO 
 
* Prelúdio ....................................................................................................................................................Piano/Órgão 
* Comunicações e saudação aos visitantes ...........................................................................................................Pastor 
 
REUNIMO‐NOS EM NOME DE DEUS 
 
* Introito ..............................................................................................................................................................Coro II 
* Oração Invocatória ..............................................................................................................................................Pastor 
* Cântico “Hoje é tempo de louvar a Deus” ...............................................................................................Congregação 
* Leitura Bíblica– Isaías 41:1 .....................................................................................................................Congregação 
         Todos: “Calai‐vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças; cheguem‐se 
                       e, então, falem; cheguemo‐nos e pleiteemos juntos”. 
* Hino 129 – “Vós criaturas de Deus Pai” (HCC 224/HE 129/NC 10) ......................................................Congregação 
 
RENOVAMOS EM NOME DE DEUS 
 
* Chamada à Confissão – Hebreus 4:14‐16 ................................................................................................Congregação 
              Todos: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, 
                          Jesus, o Filho de Deus, apeguemo‐nos com toda a firmeza à fé que professamos, 
                         pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer‐se das nossas 
                        fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, 
                        porém, sem pecado. Assim, aproximemo‐nos do trono da graça com toda a 
                       confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos 
                       ajude no momento da necessidade. 
* Confissão do Povo de Deus – Silenciosa ............................................................................................................Todos 
* Oração de confissão .............................................................................................................................................Pastor 
* Palavra de encorajamento – Romanos 8:31‐34 .........................................................................................Congregação 
            Pastor: Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, 
                        como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? 
          Congr.: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus 
                       quem os justifica. 
          Todos: Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou 
                      e está à direita de Deus, e também intercede por nós. 

 Cântico: “Venho, Senhor, minha vida oferecer” – Entrega dízimos e ofertas .........................................Congregação 

* Oração de gratidão .............................................................................................................................................Diácono 
 
ACOLHEMOS A PALAVRA DE DEUS 
 
* Mensagem musical ..............................................................................................................................................Coro II 
* Proclamação da Palavra ........................................................................................................................................Pastor 
* Oração pelo povo de Deus .....................................................................................................................................Pastor 
 
SOMOS ENVIADOS EM NOME DE DEUS 
 
* Hino “Oh, quão preciosa e rica promessa” (CC 349/HE 362/NC 146/SH 241) .........................................Congregação 
* Palavras de despedida ‐ Hebreus 13:1‐3, 5‐6 ..........................................................................................................Pastor 
          Pastor: Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, 
                      praticando‐a, sem o saber acolheram anjos. Lembrai‐vos dos encarcerados, como 
                     se presos com eles; dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos 
                     em pessoa fôsseis os maltratados. 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? 
* Benção Apostólica ................................................................................................................................................Pastor 
* Amém triplo (HE pg. 693 ‐ Amém Triplo, 2ª) ............................................................................Coro II e Congregação 
* Poslúdio ........................................................................................................................................................Piano/Órgão 


