ORDEM LITÚRGICA DO CULTO
MATUTINO

VESPERTINO

LOUVAMOS E ADORAMOS A DEUS
Intróito: "Louvor à Trindade" Hino 06 NC
A majestade e o domínio de Deus: Salmo 97
Aleluia ao Deus Triúno: Hino 09 NC
Oração de adoração e de louvor
CONFESSAMOS-LHE NOSSOS PECADOS
Sobre o dever de amar o próximo: Mateus 5: 45 a 48
Tem compaixão, Senhor! Hino 73 NC
Momento para orações silenciosas de confissão
A alegria pelo perdão divino: Salmo 97: 10 a 12
Saudação da Paz: "Agora Sou Feliz" Hino nº 01 anexo
RENDEMOS-LHE GRAÇAS
Pois o Senhor cuida de nós: Salmo 40: 1 a 17
Cantarei em meu coração: Hino 104 NC
Oração de Gratidão pela vida e outras bênçãos
OFERTAMOS-LHEPORBEDIÊNCIA,FÉEAMOR
Semeando com generosidade: 2ª Coríntios 9: 6 a 15
Dízimos e ofertas de amor - Hino nº 02 anexo - 244 HCC
"Tudo vem de Ti" Hino 400-A
PROCLAMAMOS SUA BENDITAPALAVRA
Mensagem coral: "Oração"
Oração por iluminação divina
Leituras Bíblicas:João 15:16 a27; 1ª Coríntios 12:12 a 28
Mensagem coral: “Bondoso Senhor”
Homilia: "Chamados para servir ao Senhor Jesus"

LOUVEMOSEADOREMOSAODEUSTRIÚNO
Intróito: "Justo é o Senhor" - Hino 01 NC
Perto está o Senhor: Salmo 145: 17,18
"Glória à Trindade" - Hino 07 NC
Oração de adoração e de louvor
CONFESSEMOS-LHE NOSSOS PECADOS
O Senhor conhece os corações: Salmo 139:23 e 24
"Sonda-me ó Deus : Hino 67 NC
Momento para orações silenciosas de confissão
A certeza do perdão divino: 1ª Pedro 2:24
Fraterna saudação: "Alegria" - Hino nº 04 anexo - 50 CTP

RENDAMOS-LHEGRAÇASPOR SEUAMOR
Pela bondade e misericórdia de Deus: Salmo 136
"Graças, graças, mil graças" - Hino 62 NC
Oração de Gratidãopelavidados presbíterosediáconosda Igreja
OFERTEMOS-LHE PORGRATIDÃO E OBEDIÊNCIA

A solidariedadedo crenteem Cristo: 2ª Coríntio8: 16a 24
Ofertando vida e bens: Hino 58 NC
"Eu também me oferto a Ti!" (nº 05 anexo)
ANUNCIEMOS SUAS SANTAS ESCRITURAS
Mensagem coral: "Pai Nosso” (Mallotte)
Oração por iluminação divina:
Leitura bíblica: Atos 4:19
Mensagem coral: "Eu preciso de Jesus"
Homilia "Obedecer a quem?"
Presbítero Eder Gomes Vianna

Rev. Enoc Teixeira Wenceslau

SAIMOSPARAANUNCIARJESUS,OSALVADOR
Intercessão: "Chamada ao trabalho" Hino 317 NC
Bênção Apostólica
Bênção Sacerdotal: proclamada e cantada (nº 03 anexo)
Poslúdio coral: “Despede-nos, Senhor”
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

SAIAMOS PARAFALAR DO EVANGELHO DE CRISTO

Intercessão: "Vitória À Vista!" Hino 402 HE - 06 anexo
Bênção Apostólica
Bênção: "Em Seu Bendito Amor" (nº 07 anexo)
MOMENTOESPECIALDOJUBILEUDEOURO
MENSAGEMCORALDEGRATIDÃO:"Medley"

TRABALHOS SEMANAIS
DOMINGOS: - às 9:00 e 18:00 hs. - Cultos Adoração
- Escola Dominical - 10:30 hs.

1ºs domingos
1ºs sábados
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- Ensaio Coral - 11:40 hs.
- Ensaios: Equipe Jovem - 16:00 hs.
- Ceia do Senhor - 09:00 e 18:00 hs.
- Reuniões Conselho e Junta Diaconal

2ªs feiras
3ªs feiras
4ªs feiras
5ªs feiras
6ªs feiras

Tiragem 120 Exemplares

- 08:00 hs. - Reunião de oração
- 14:00 hs. - Oficina de Costura
- 15:00 hs. - Atendimento Pastoral
- 09:00 hs. - Aulas de artesanato
- 10:00 às 16:30 hs. - Atend. Psicológico
- 19:00 hs. - Estudos bíblicos, teológicos
& doutrinários

- 19:00 hs. - Ensaio do Coral
- 15:00 hs. - Reunião de Oração

IGREJA PRESBITERIANA UNIDA DA PENHA
RUA LEOPOLDINA REGO, 924 - PENHA/RJ
21021-522 - TELS: 2260-7550 - 2270-9552
http://www.ipupenha.org.br

Pastor Efetivo:

Rev. Enoc Teixeira Wenceslau

20º Domingo no Tempo Comum - Cor Litúrgica: Verde

ANO - XLIX - 12

16 de AGOSTO de 2015

NÚMERO - 2564

Presbíteros e Diáconos; Chamados Para Servir
Jo. 15:16 a 27; Atos 6: 1 a 7; 1ª Cor. 12:12 a 28; Ef; 4:11; Tito 1:5

Falando sobre o santo ministério e o serviço dos crentes, o apóstolo Paulo
diz que "a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de
Cristo, com vistas ao aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo". (Efésios 4:7 a16). Quem tem uma chamada para um
serviço recebe os dons necessários, conforme Atos 6:1/7; 2ª Cor. 12:28; 1ª Tim.5:15;
Tito 1:5. Deus nos concede dons e ministérios visando a edificação e o crescimento
do corpo de Cristo, que é a Igreja. Isso Jesus deixa bem claro: "Não foram vocês que
me escolheram; pelo contrário, fui Eu que os escolhi para que vão e dêem fruto e que
esse fruto não se perca" (João 15:16). Jesus disse, também, que não veio ao mundo para
ser servido, mas para servir. Ainda que em uma contradição de termos, Ele é o SenhorServo. Aquele que pela Sua própria natureza tem prerrogativas para exigir de todos
nós total e completa submissão, mas que realiza Seus propósitos no mundo, esvaziandose de Sua glória, deixando o Seu assento à destra do Pai para vir em nosso socorro,
para caminhar ao nosso lado, para ouvir o nosso clamor, para curar as nossas feridas.
Percebe-se pelas narrativas dos evangelhos que já nos dias de Jesus havia, entre os
Seus discípulos, uma disputa para saber quem seria o maior. Aparentemente eles estavam
contaminados por este mal que ainda hoje prejudica a obra do Senhor nas igrejas; a
ânsia por reconhecimento por serem melhores, mais antigos na igreja, carência de elogios,
destaque, prestígio, cargos e títulos honoríficos. O combustível de muitos são as
homenagens e os aplausos das pessoas. Jesus diz em Mateus 6:2 que as pessoas que
vivem às custas dos aplausos, já receberam exatamente o que queriam; o louvor das
outras pessoas (Mat. 6:2). Não foi assim com os profetas e daqueles que foram chamados
por Jesus para segui-lo, segundo o relato do livro dos Atos. O Salvador mesmo alertou
no que implicaria servi-lo: perseguições, calúnias e decepções. O impressionante é como
facilmente nos esquecemos de tudo isso e voltamos a buscar os holofotes, a visibilidade,
o destaque, tudo aquilo que é aparente. No Sermão da Montanha, o Senhor nos advertiu
a fazer todas as coisas para Aquele "que vê em secreto", na esperança de que Ele nos
recompense. Precisamos voltar ao primeiro amor, àquele estado em que a razão de ser de
nossas ações é unicamente a glória de Cristo e a nossa missão se resume em fazer com
que a Sua mensagem libertadora seja conhecida pelos da nossa geração. É bom lembrarmos
que se conseguíssemos fazer tudo aquilo para o qual fomos designados, receberíamos a
coroa de "servos inúteis" (Lc. 17:10).
Cada ato, por mais insignificantes que pareça, deve ser movido por amor,
seja realizado com graça, e transbordante de vida. Há muito trabalho para ser feito.
Nós não precisamos de cargos ou de títulos especiais para realizar a missão que Jesus
nos confiou; só de humildade e voluntariedade. Por isso, abrace, visite, convide,
evangelize, console, conforte, ame, limpe, arrume, organize, perdoe, compreenda,
releve, aconselhe, oriente, promova a paz, apascente, ore e ensine. Façamos isso em
nome de Jesus e para a glória d'Ele. Amém.
Rev. Enoc Teixeira Wenceslau
ADORAÇÃO E SERVIÇO

