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LOUVOR, ADORAÇÃO E SERVIÇO
Intróito: "Só a Ti louvor daremos" Hino nº 01 anexo
"Os povos te louvarão para sempre" Salmo 45
Culto à Trindade: Hino 04 NC
Oração de adoração e de louvor
CONFISSÃO, ARREPENDIMENTOEPERDÃO
Lembra-te de mim, Senhor" Salmo 25: 1 a 7
Arrependidos, suplicamos perdão: Hino 75
Momento para orações silenciosas de confissão
A alegria pelo perdão divino: Salmo 131
Saudação da paz: "Satisfação em Cristo" Hino nº 02 anexo
AÇAO DE GRAÇAS A DEUS
Pela libertação do Seu povo: : Salmo 114
Por Sua Providência na Redenção: 31 NC
Oração de Gratidão
OFERTÓRIO: GRATIDÃO, FÉ E AMOR
O bênção de poder ofertar: Malaquias 3:8 a 12
Dízimos e ofertas com amor: Hino nº 03 anexo 244 HCC
"Tudo vem de Ti" Hino 400-A
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS
Mensagem coral: "Pai Nosso"
Oração por iluminação divina
Leituras Bíblicas: Isaias 29: 13 a 16; Marcos 7: 1 a 7
Mensagem coral: “No viver pensa em Deus”

LOUVAMOS E ADORAMOS A DEUS
Intróito: "Honras e glórias a Cristo" Hino 05 anexo
As magníficas obras de Deus: Salmo 111
Ao nosso Sublime Rei: Hino 19 NC
Oração de adoração e de louvor
CONFESSAMOS-LHE NOSSOS PECADOS
Sincera confissão: Neemias 1: 4 a 11
"Tem compaixão de mim, Senhor" Hino 73 NC
Momento para orações silenciosas de confissão
A certeza do perdão: Salmo 34: 7 a 18
Fraterna saudação: "Alegria" Hino 06 anexo 50 CTP
RENDEMOS-LHEGRAÇASPOR SEUAMOR
Por Sua fidelidade para conosco: Salmo 146
"Tu és fiel, Senhor" Hino 32 NC
Oração de Gratidão
OFERTAMOS-LHEPORAMOREOBEDIÊNCIA
Coerência entre fé e boas obras: Tiago 2: 14 a 26
A bênção da união fraterna: Hino 182 NC
"Eu também me oferto a Ti!" (nº 07 anexo)
ANUNCIAMOS SUAS SANTAS ESCRITURAS
Mensagem coral: "Desejos Espirituais"
Oração por iluminação divina:
Leituras bíblicas: Tiago 1: 17 a 27
Mensagem coral: "Faz-me uma bênção"
Homilia "A Verdadeira sabedoria vem de Deus"

Homilia: Heresias, Uma Ameaça à Unidade do Povo de Deus
Rev. Enoc Teixeira Wenceslau

ILUMINADOS PARA ANUNCIAR JESUS
Intercessão: "Crer e observar" Hino 110-A NC
Bênção Apostólica
Poslúdio coral: “Hino do Jubileu” (nº 04 anexo)
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

Rev . Enoc Teixeira Wenceslau

INSTRUIDOSPARAFALARDEJESUSCRISTO
Intercessão: "Serviço do crente em Cristo" Hino 315 NC
Bênção Apostólica
Poslúdio coral: “Hino do Jubileu” (nº 04 anexo)
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:

Rev. Enoc Teixeira Wenceslau

22º Domingo no Tempo Comum - Cor Litúrgica: Verde
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Heresias Doutrinárias, Uma Ameaça à Paz e à Unidade da Igreja
Isaías 29: 13 a 16; Marcos 7: 1 a 7; Tito 1: 10 a 16; Judas 8 a 13

Um dos pontos fundamentais do crescimento da Igreja de Cristo, desde o
seu nascimento, foi que os crentes "perseveravam na doutrina dos apóstolos e na
comunhão, no partir do pão e nas orações" (Atos 2: 42). Muitas são as advertências
dos apóstolos que alertam os cristãos sobre os falsos mestres, que, dissimuladamente,
penetram na Igreja e vão questionando e semeando dúvidas sobre as doutrinas
fundamentais da fé cristã e que, como agentes desintegradores, pregam contra as
doutrinas da Igreja que os recebeu. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, alertao dizendo: "Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de
nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada
entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja,
provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja
mente é pervertida e privados da verdade" (1ª Tim. 6:3 a 5). Normalmente os presunçosos
e falsos "mestres" estimulam a dúvida, geram a insubordinação contra as autoridades
eleitas pelo povo e, conseqüentemente, provocam a desunião, prejudicam a paz, a
alegria e à harmonia na Igreja. "A mania de contendas era uma das principais
características dos falsos mestres", os quais, por cobiça, visando ganhos ou fonte de
lucro (1ª Tim. 6:5), possivelmente estavam buscando cargos e/ou posições de destaque
nas igrejas. Jesus chamou de hipócritas os que exigiam práticas baseadas apenas nas
tradições humanas: "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe
de mim. Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por
homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos
homens". (Mc 7:1/8) Escrevendo a Tito, o apóstolo o adverte sobre a existência de
"muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores..." e, diz-lhe que é "preciso
fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, "porque tanto a mente como
a consciência deles estão corrompidas... no tocante a Deus, professam conhecê-Lo;
entretanto, O negam por suas obras; é por isso que são abomináveis, desobedientes
e reprovados para toda boa obra". (Tito 1: 15/16). O apóstolo condena, assim, não
apenas a doutrina dos falsos mestres, mas também suas ações. Geralmente, tais
"mestres" são péssimos conselheiros, induzindo ao erro os mais jovens e, os novos
na fé. O apóstolo Pedro alertando os crentes em Cristo sobre os falsos mestres, seu
caráter, alerta-os dizendo: "Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas,
assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão,
dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o Soberano
Senhor que os resgatou. Ao defenderem a frouxidão moral e à adesão ao "hedonismo
que assevera que o principal ou mesmo único alvo da vida humana é a obtenção do
prazer" os falsos mestres estão sendo "conselheiros ímpios" (Salmo 1:1), induzindo
membros de igrejas a viverem impiamente, provocando escândalos e ao afastamento
de pessoas do convívio da Igreja pelo mau testemunho. "Tais pessoas são como
rochas submersas, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apascentam...
árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas..." (Judas vs. 8/13). Ainda hoje
falsos mestres andam por aí, negando a humanidade e a divindade de Jesus. Sobre
eles o apóstolo João diz: "Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o
recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas
obras malignas" (2ª João 10/11).
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