ORDEM LITÚRGICA DO CULTO
MATUTINO

VESPERTINO

LOUVOR, ADORAÇÃO E SERVIÇO
Intróito: "Honras e glórias a Cristo" Hino nº 01 anexo
Louvor pela união fraternal: Salmo 133
Vamos Louvar a Deus Hino 14 NC
Oração de adoração e de louvor
CONFISSÃO,ARREPENDIMENTO EPERDÃO
Orando sem cessar: 1ª Tess. 5: 17/18
"Ao orarmos, Senhor" (hino 02 anexo 374 HCC)
Momento para orações silenciosas de confissão
A garantia do perdão divino: Salmo 51: 17
"Oh! Que paz Jesus me dá" (nº 03 anexo 186 CTP)
AÇAO DE GRAÇAS A DEUS
Por Sua bondade para conosco: Salmo 65
Agradeço a Ti, Senhor" (hino nº 04 anexo 423 HCC)
Oração de Gratidão pela vida e outras bênçãos
OFERTÓRIO: GRATIDÃO, FÉ E AMOR
Ofertório, momento de culto a Deus: 1º Crôn. 16: 28 /29
Ofertório: "Usa, Senhor” (Hino nº 05 anexo 433 HCC)
"Tudo vem de Ti" Hino 400-A
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS
Mensagem coral: "Poderoso Senhor"
Oração por iluminação divina
Leituras Bíblicas: Jeremias 2: 1 a 13; Apoc. 2: 1 a 7
Mensagem coral: “Guia-me da retidão”
Homilia: "Nunca Esquecer o Amor Por Jesus"

LOUVAMOS E ADORAMOS A DEUS
Intróito: "Louvemos ao Senhor” Hino 44 NC
Louvor ao Deus Todo Poderoso: Salmo 147
Ao Soberano Senhor: Hino 16 NC
Oração de adoração e de louvor
CONFESSAMOS-LHE NOSSOS PECADOS
Humildade diante de Cristo: Mateus 18:1 a 5
"Eu venho como Estou" Hino 74 NC
Momento para orações silenciosas de confissão
A certeza do perdão: 2ª Cor. 5:17
Fraterna saudação: "Haja Paz" (nº 07 anexo 333 HCC)
RENDEMOS-LHEGRAÇASPOR SEUAMOR
Por Sua fidelidade de geração em geração: Salmo 90
Por Suas ações maravilhas: Hino 33 NC
Oração de Gratidão
OFERTAMOS-LHEPORAMOREOBEDIÊNCIA
Oferta voluntária e aceitável: Esdras 2: 68
Ofertando vida e bens: Hino 64 NC
"Eu também me oferto a Ti!" (nº 08 anexo)
ANUNCIAMOS SUAS SANTAS ESCRITURAS
Mensagem coral: "Belas palavras de vida"
Oração por iluminação divina:
Leituras bíblicas: Mateus 24: 35; João 6: 60 a 68
Mensagem coral: "Cristo valerá"
Homilia "Só Jesus Tem Palavras de Vida Eterna"
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ILUMINADOS PARA ANUNCIAR JESUS
Intercessão: "Cristo é Tudo" Hino 160 NC
Bênção Apostólica
Poslúdio coral: “Hino do Jubileu” (nº 06 anexo)
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
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INSTRUIDOSPARAFALARDEJESUSCRISTO
Intercessão: “Proclamar as boas Novas" Hino 305 NC
Bênção Apostólica
Poslúdio coral: “Hino do Jubileu”
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS

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 100 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:
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21º Domingo no Tempo Comum - Cor Litúrgica: Verde
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O Perigo de Esquecer o Primeiro Amor I
João 6:60 a 69; Apocalipse 2: 1 a 7

As sete cartas, dirigidas originalmente as igrejas da Ásia, ainda no primeiro
século, são mensagens proclamadas dos céus por Jesus, depois da Sua ressurreição e
glorificação. São palavras solenes e de importância incomum, sete vezes reiteradas, por
isso, devemos lê-las e refletir sobre as mensagens e guardá-las no coração. Já que temos
ouvidos para ouvir, nos é recomendado que "ouçamos o que o Espírito diz às igrejas".
As sete cartas, embora escritas hajam mais de 1900 anos, são plenamente
atuais e de vital importância para as igrejas de nossos dias. As parábolas de Cristo são
continuamente relembradas em nossos estudos e discussões, mas raramente o povo
de Deus é convidado a estudar e a refletir sobre essas cartas de Jesus. Há, em todas as
cartas, o solene refrão: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas",
chamando a atenção dos leitores para a seriedade e solenidade das palavras do Senhor
Jesus, para que os mandamentos proclamados durante o Seu ministério terreno, sejam
obedecidos e praticados pelos Seus seguidores e por Suas igrejas. "Conheço as tuas
obras" "As boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e
as evidências de uma fé viva e verdadeira"; não causam a salvação, nem compram
jamais o céu, mas são frutos de uma conversão genuína. Todavia, nunca podem tomar
o lugar da obra redentora de Jesus, através do Seu sacrifício na cruz.
Jesus elogia o intenso trabalho que a Igreja de Éfeso desenvolvia (2:2) A frase
predileta daquela Igreja, provavelmente era esta: "O que posso fazer pela minha Igreja?”
Vinte e um séculos de cristianismo são passados e a frase mais ouvida em nossos dias
é: "O que a igreja pode fazer por mim?" "O que igreja tem para oferecer-me?"
Jesus elogia a perseverança da igreja mesmo diante das perseguições e ameaças;
aprova o zelo da igreja ao rejeitar as deficiências e falhas morais, aos pensamentos maldosos
de alguns levantando suspeitas sobre a vida de irmãos, gerando calúnias e danos à vida
comunitária. Elogia, também, o zelo da igreja quanto à pureza doutrinária, repudiando
as pessoas fraudulentas as quais se autoproclamavam apóstolos, mas eram mentirosos.
A Igreja de Éfeso tinha, entretanto, um ponto fraco e Jesus lhe diz: "Tenho
contra ti que deixaste o teu primeiro amor". Aquele amor por Cristo e pela família
dos cristãos; o amor original, puro, fervoroso, alegre, que predominava no início
da igreja de uns pelos outros e/ou para com Cristo (Atos 2:42-47; 1ª Cor. 13). O amor e
paixão pela missão que Ele confiou aos Seus seguidores: "Vão a todos os povos e
façam que sejam meus seguidores, anunciem o Evangelho..." (Mat. 28:18/20)
Tirarei o teu candeeiro, caso não te arrependas (Apoc. 2:5): os sete candeeiros são as
igrejas e o azeite que queimava, simbolizava o Espírito Santo. Sem Cristo como centro do
culto e sem a unção do Espírito, não há Igreja. A adoração e o louvor perdem seu
significado; sem compaixão pelos sem Cristo, a Igreja perde sua finalidade. Muitos estão
bem perto de nós, mas não lhes falamos da paz e do amor de Cristo por eles!
A Igreja de Éfeso perdera a devoção entusiasta inicial por seu Senhor. Acomodara-se
em si mesma e já não havia aquela "paixão" missionária característica principal da igreja nascente.
Uma igreja pode ter muita atividade, apresentar muito serviço e, ao mesmo
tempo, perder o sentimento de amor pelos de dentro e pelos sem-Cristo que não estão
na igreja. "Oportunidade para revermos nossa maneira de agir". (Apoc. 2:5)
Diante de tantas mensagens que ecoam ao nosso redor, tenhamos firmeza em declarar como os
discípulos: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras que nos garantem a vida eterna" (João 6:67/69).
Reflitamos com seriedade sobre o convite para retornar ao "primeiro amor",
de real compromisso com Cristo e Sua Igreja.
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