ORDEM LITÚRGICA DO CULTO
MATUTINO

VESPERTINO

LOUVAMOS E ADORAMOS A DEUS
Intróito: "Para a Gloria de Deus" (Nº 01 anexo)
O valor da Palavra de Deus: Salmo 119: 97 a 105
Glória a Deus porque Ele é bom: Hino 34 NC
Oração de Adoração e de Louvor
CONFESSAMOS-LHE NOSSOS PECADOS
Bondade que consola: Salmo 119:65 a 77
Vem livrar-me, Senhor! Hino 69 NC (1ª e 4ª estrofes)
Momento para confissão silenciosa e oração pastoral
A garantia do perdão divino: 1ª João 1: 5 a 10

LOUVEMOS E ADOREMOS A DEUS
Intróito Coral: "Cantarei ao Senhor"
Amor pela Palavra de Deus: Salmo 119: 160 a 168
"Tuas Obras de Coroam": Hino 28 NC
Oração de Adoração e de Louvor
CONFESSEMOS-LHENOSSOS PECADOS
O que Deus espera do Seu povo: Isaías 58: 1 a 10
Mensagem coral: Asas da Alva"
Momento para confissão silenciosa
A garantia do perdão divino: Jeremias 31: 33 a 34
Saudação Fraternal: "APaz do Céu" (Nº 04 anexo 114 CTP)

Fraterna saudação:"Haja Paz na Terra"(Nº 02 anexo 333 HCC)

RENDEMOS-LHE MUITAS GRAÇAS
Pela vida e Sua Palavra: Salmo 119: 54 a 62
Graças pela Escola Dominical: Hino 354 NC
Oração de Gratidão
OFERTAMOS-LHEPORAMOREOBEDIÊNCIA
Assistência aos irmãos carentes: 2ª Cor. 9: 6 a 9
A excelência do amor: Hino 178 NC
Doações: dízimos, ofertas e alimentos
"Tudo vem de Ti, Senhor" Hino 400-A
PROCLAMAMOS SUA BENDITAPALAVRA
Mensagem coral: “Maravilhoso Amor”
Oração por iluminação divina
Leitura bíblica: Marcos 9:30 a 37
Mensagem coral: “Nome Precioso”
Homilia: "Humildade e Exaltação"

RENDAMOS-LHEGRAÇASPORSUAMISERICÓRDIA

"A Tua graça é melhor que a vida" Salmo 63: 1 a 4
Mensagem coral: "Maravilhosa Graça"
Oração de Gratidão
OFERTEMOS-LHE POR FÉ GRATIDÃO
Ofertando liberalmente ao Senhor: 1º Crôn. 29: 1 a 9
Deus é a Fonte de todo o Bem: Hino 57 NC
Doações: dízimos, ofertas e alimentos
"Eu também me oferto a Ti" (Nº 05 anexo)
OUÇAMOS A PALAVRA DE DEUS
Mensagem coral: "Eu Te Amo Ó Deus!"
Oração por iluminação divina: Salmo 119: 18
Leitura Bíblica: Salmo 126 e Esdras 3: 8 a 13
Mensagem coral: “Meu Deus Cuidará"
Homilia:“Nossa FéProclamada atravésdos Louvores”
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NOMUNDO,COMOTESTEMUNHASDECRISTO
Intercessão: "A Santa Peleja" Hino 307 NC
Bênção Apostólica
Bênção: "Em Seu bendito amor" (Nº 03 anexo)
Poslúdio Coral: "Hino do Jubileu" (pág. 03 boletim)
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

Rev. Enoc Teixeira Wenceslau

ELEITOSPARAANUNCIARAMENSAGEMDIVINA
Intercessão:"AtribuladoCoração" (Nº06 anexo 236C.Cristão)
Bênção Apostólica
Bênção Sacerdotal: proclamada e cantada (Nº 07 anexo)
Poslúdio: "Hino do Jubileu" (pág. 03 boletim)
COMUNICAÇLÕES COMUNITÁRIAS
"Fazemos parte da linda história" (Hino Nº 08 anexo)
MOMENTOESPECIALDOJUBILEUDEOURO

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

1ºs domingos
1ºs sábados

Pág. 06

- 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:
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25º Domingo no Tempo Comum - Cor Litúrgica: Verde

ANO - XLIX - 17

20 de SETEMBRO de 2015

NÚMERO - 2569

Escola Dominical

A Grande Agência de Evangelização e de Educação Cristã
Hoje, 3º domingo de setembro de 2015, estamos agradecendo a Deus pela existência
da Escola Dominical e pela vida de Robert Raiks, seu fundador, no ano de 1780, portanto há
235 anos, em Glauscester, na Inglaterra. Seu propósito era ajudar na recuperação de crianças que
viviam ociosas nas ruas de sua cidade. Seu lema era: "... antes evitar o mal que curá-lo depois".
No Brasil a Escola Dominical foi inaugurada em 1855, em Petrópolis, há 160 anos,
através dos missionários Congregacionais Robert R. Kalley e Sara P. Kalley.
Em nossa Igreja, a Escola Dominical é o Departamento que cuida da educação cristã de
crianças, adolescentes, jovens e adultos, visando proporcionar-lhes estudo metódico da Bíblia,
de modo que todos, independentemente de idade, possam ter bom conhecimento sobre o
caráter de Deus e como Ele se relaciona com o ser humano e, também, sobre o cuidado que
Ele tem com toda a Sua criação e o que Ele espera de todos nós como Seus cooperadores na
missão de fazer discípulos conforme ordem de Jesus no evangelho de Mateus 28: 18 a 20.
A Bíblia é o nosso padrão de doutrina e ética. Quando os crentes negligenciam o estudo
da Palavra de Deus, a decadência moral e as heresias logo aparecem, a indisciplina e insubordinação
ganham forças e o Corpo de Cristo, que é a Igreja, adoece e corre o risco de divisões.
A Bíblia é o Livro indispensável na Escola Dominical e, o principal objetivo dessa
Escola é que, ao longo do tempo, seus alunos se tornem mestres da Palavra e praticantes dos
ensinos divinos contidos nas Santas Escrituras, sendo bons cidadãos ética e moralmente.
Devem aprender que muitas coisas que a sociedade moderna considera moralmente aceitáveis,
são condenadas pela Palavra de Deus. "Sejam sal e luz e as pessoas darão glórias a Deus"
Quanto à importância do estudo da Palavra de Deus, assim nos adverte o Senhor:
"Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes
ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda
precisam de leite. E, quem precisa de leite, ainda é criança e não tem nenhuma experiência para
saber o que está certo ou errado" (Hebreus 5:12-13). Já no Antigo Testamento Deus advertia
sobre a corrupção reinante, dizendo: "... não há verdade, nem amor, nem conhecimento de
Deus. O que prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e
homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto... e o meu povo está sendo destruído
porque lhe falta o conhecimento" (Oseias 4:1 a 6).
Os estudos têm como objetivo o debate, a reflexão e o posicionamento dos membros das
diversas faixas etárias sobre o projeto a ação de Deus desde a criação à redenção, consumada com a
vinda de Jesus, nosso Salvador. Situações que enfrentam na sociedade atual e a missão da igreja frente
à prática do suborno, da mentira, luxúria, do consumo de bebidas alcoólicas, de drogas em geral,
do egoísmo, da hipocrisia, da maledicência e outros temas de ordem moral e ética diante dos quais
a igreja não pode ficar indiferente, mas estudá-los seriamente à luz da Palavra de Deus.
Face à degradação do meio ambiente e à corrupção generalizada, a sociedade indaga:
que mundo deixaremos para os nossos filhos? Todos devemos continuar refletindo seriamente
sobre outra questão: Que filhos deixaremos para o nosso mundo? Que tipo de cristãos estamos
oferecendo à sociedade? A Escola Bíblica Dominical é uma excelente oportunidade para que
avós, pais e filhos discutam o assunto. "A Bíblia contém uma filosofia educacional aplicável a
qualquer pessoa em todos os contextos, em qualquer época. A restauração de uma nação
começa com a educação de seu povo através da Bíblia".
Agradeçamos a Deus pela vida e dedicação de todos que divulgam a Bíblia e dão
continuidade à nossa Escola Dominical.
Rev. Enoc Teixeira Wenceslau
ADORAÇÃO E SERVIÇO

