ORDEM LITÚRGICA DO CULTO
MATUTINO

VESPERTINO

LOUVOR E ADORAÇÃO A DEUS
Intróito: "Santo! Santo! Santo! Hino 12 NC
Honras a Deus, o Todo Poderoso: Apoc. 4:8 a 11
Equipe de Louvor: "Não há Deus maior" (nº 01anexo)
Oração de Adoração e de Louvor
CONFISSÃO,ARREPENDIMENTO EPERDÃO
O Senhor Deus nos perdoa: Isaías 6: 1 a 7
Equipe de louvor: "Te agradeço" (nº 02 anexo)
Momento para confissão silenciosa
Alegria do perdão divino: Miquéias 7: 18 a 20
AÇÃO DE GRAÇAS A DEUS
Pela bênção de estarmos no Seu templo: Salmo 84
Equipe de Louvor: "Renova-me" (nº 03 anexo)
Oração de Gratidão
PROCLAMAÇÃO DA BENDITA PALAVRA
Mensagem coral: “Glória e Louvor”
Oração por iluminação divina
Leitura bíblica: Mateus 15: 21 a 28
Mensagem coral: “Bendirei ao Senhor”
Homilia: "Humildade vencedora"

LOUVEMOS E ADOREMOS A DEUS
Intróito: "A Deus Supremo Benfeitor" - Hino 06 NC
Alegria por estar na Casa de Deus: Salmo 122
Vamos nós louvar a Deus: Hino14 NC
Oração de Louvor e de Adoração
CONFESSEMOS-LHE NOSSOS PECADOS
Deus é o nosso Refúgio: Salmo 91: 1 a 9
Bendita hora de comunhão: Hino 127 NC
Momento para confissão silenciosa
A garantia do perdão divino: Salmo 130: 1 a 4
RENDAMO-LHE MUITAS GRAÇAS
Por Sua grande misericórdia: Salmo 108: 1 a 5
Pela graciosa salvação em Cristo: Hino 103 NC
Oração de Gratidão
PROCLAMEMOS SUA SANTA PALAVRA
Mensagem coral: "Oração"
Oração por iluminação divina
Leituras bíblicas: Salmo 51: 1 a 19
Mensagem coral: "Salmo 142"
Homilia: "O Poder curativo da Confissão"

CELEBRAÇÃODANOSSAREDENÇÃOEMCRISTO
Convite à Mesa do Senhor: Lucas 13: 29;Apoc. 7:9 a 17
Ofertório: pão,cálice,dízimos,ofertas e alimentos Hino 42 NC
Instituição da Ceia do Senhor: Marcos 14:22 a 26
Consagração do pão e do cálice
Reafirmamos nossa fé: Credo Niceno (nº 04 anexo)
AComunidade é servida: Pão daVida nº 05 anexo e 40 NC
"Pai, faz-nos um..." nº 06 anexo Hino 564 HCC
Saudação - Equipe Louvor: “Corpo e família” (nº 07 anexo)
ENVIO: PARATESTEMUNHAR DE CRISTO
Intercessão: "Segurança em Cristo" - Hino 174 NC
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio Coral: “Hino do Jubileu”
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS
ESCOLA DOMINICAL

CELEBREMOSNOSSAGRACIOSASALVAÇÃO
Convite à Mesa do Senhor: Lucas 13:29;Apoc. 7: 9 a 17
Ofertório: pão, cálice, dízimos e ofertas: Hino 34 NC
Instituição da Ceia do Senhor: 1ª Coríntios 11: 23 a 29
Consagração do pão e do cálice
Reafirmamos nossa fé: Credo Apostólico (Nº 08 anexo)
O povode Deus éservido: Pão daVida nº 05 anexo e 47NC
"Pai, faz-nos um..." Hino nº 06 anexo 564 HCC
Saudação da Paz em Cristo: Hino nº 104 NC
SAIAMOSPARAPROCLAMARNOSSAFÉCRISTÃ
Intercessão: "A Porta da Salvação" - Hino 94 NC
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio Coral: “Hino do Jubileu”
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS

Rev. Enoc Teixeira Wenceslau

Rev. Enoc Teixeira Wenceslau

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

23º Domingo no Tempo Comum - Cor Litúrgica: Verde

ANO - XLIX - 15

06 de SETEMBRO de 2015

NÚMERO - 2567

HUMILDADE VENCEDORA
Mateus 15:21 a 28; Marcos 7:24 a 30

Os evangelistas Mateus e Marcos procuram mostrar nos textos em título, que
Cristo é o Salvador e Senhor universal, e que a nova fé não podia ser contida dentro do
separatismo judaico. Jesus procura mostrar aos escribas e fariseus, que desde o passado,
Deus proibia a acepção de pessoas - puros e impuros. (Deut. 10:17; Atos 10:34; Tiago 2:9). O
autor sagrado aproveita o incidente com a mulher cananéia a fim de promover seu tema da
universalidade cristã e mostrar claramente que Jesus procurara outorgar a Israel, seria dada
aos gentios no mundo inteiro. Jesus explica a Pedro (vs. 17-18) que a comida que não foi
preparada segundo as tradições dos anciãos (lei oral tida pelos fariseus como tendo a
mesma autoridade da lei escrita, não prejudica ao ser ingerida (Atos 10:10-15); o que prejudica
é mal, concentrado no íntimo do ser humano. Aquilo que uma pessoa diz é reflexo ou
produto daquilo que ela é interiormente. O conceito de puro e impuro através de ritos
externos, não tem a aprovação de Jesus como aquelas autoridades religiosas queriam indicar.
Observa-se que eles queriam, na verdade, era afirmar o separatismo judaico, excluindo
estrangeiros, como a mulher Cananéia, do convívio com eles, os "puros". Jactavam-se de
ser filhos de Abraão, e desprezavam os gentios. Marcos acrescenta que ela era "grega" , de
origem siro fenícia, que neste caso, indica sua religião que, portanto, não era da religião
judaica. Indiferente à discriminação daquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, ela
chegou perto d'Ele e gritou: "Senhor, Filho de Davi, tenha pena de mim! A minha filha
está horrivelmente dominada por um demônio! Mas Jesus não respondeu nada. Então os
discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está
vindo atrás de nós, fazendo muito barulho! Jesus respondeu: Eu fui mandado somente
para as ovelhas perdidas de Israel, expressão que significa a nação inteira de Israel, e o
simbolismo das "ovelhas", indica o povo de Deus. Jesus estava, na verdade, preparando o
ambiente, já tenso, frustrando a expectativa dos seus ouvintes, para o desfecho final da
proclamação do Seu grande amor e misericórdia. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés d'Ele
e disse: Senhor me ajude! Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães.
Sim, Senhor, respondeu a mulher - mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas
que caem debaixo da mesa dos seus donos. O incidente deve ter alegrado a Jesus, que há
tanto tempo vinha lutando com a indiferença e a rejeição declarada dos líderes judeus.
Cachorrinhos referem-se aos animais de estimação, de colo. Então Jesus lhe disse: Mulher,
grande é a sua fé! Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi
curada" (15:28). Certamente naquele instante cumpriu-se a profecia: "Eis que chamarás a
uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu
Deus, e do Santo de Israel" (Isa. 55:5). Certamente os obstáculo postos no caminho daquela
mulher só fizeram aumentar a sua fé, sugerindo algumas lições espirituais: 1) Ela teve
perseverança; transformou uma aparente recusa em promessa subentendida de ajuda; 2)
Ela demonstrou ter espiritualidade; a despeito da dura recusa inicial; 3) Ela reconheceu a
bondade de Jesus, e evidentemente reconheceu que Ele era o Messias, e a abrangência de
Sua missão sugeria que os gentios seriam alcançados; 4) ela demonstrou humildade,
reconhecendo sua posição de mulher gentia, mas não desanimou e foi abençoada. A
mesma atitude de humildade devemos ter ao nos aproximar da Mesa do Senhor; não
somos dignos mas Jesus nos convida: “Venham e tomem lugar na minha Mesa. Ainda há
lugar!”
Rev. Enoc Teixeira Wenceslau
ADORAÇÃO E SERVIÇO

