ORDEM LITÚRGICA DO CULTO
MATUTINO

VESPERTINO

LOUVOR EADORAÇÃO AO DEUS TRIÚNO
Intróito: "Santo! Santo! Santo!" Hino 11 NC
Honras ao Cordeiro vencedor: Apoc. 12:10 a 12
Equipe de Louvor: "Grande é o Senhor" (nº 01anexo)
Oração de Adoração e de Louvor
CONFISSÃO,ARREPENDIMENTO EPERDÃO
Perdoar e ser perdoado: Marcos 11:25/26
Equipe de louvor: "Renova-me" (nº 02 anexo)
Momento para confissão silenciosa
Alegria do perdão divino: Colossenses 1: 13/14
AÇÃO DE GRAÇAS A DEUS
Bom e aceitável diante de Deus: 1ª Tim. 2: 1 a 7
Equipe de Louvor: "Digno é o Senhor" (nº 03 anexo)
Oração de Gratidão
PROCLAMAÇÃO DA BENDITA PALAVRA
Mensagem coral: “Manso e Suave”
Oração por iluminação divina
Leitura bíblica: João 6:22 a 40
Mensagem coral: “Eu Sou”
Homilia: "Jesus, o Verdadeiro e Eterno Pão da Vida"

LOUVEMOS E ADOREMOS A DEUS
Intróito: "Tuas Obras Te Coroam" - Hino 28 NC
Proclamação da glória divina: Salmo 19
Altamente os céus proclamam: Hino 22 NC (1ª música)
Oração de Louvor e de Adoração
CONFESSEMOS-LHE NOSSOS PECADOS
Deus é o nosso Refúgio: Romanos 7:18 a 25
Tem compaixão de mim, Senhor! Hino 76 NC
Momento para confissão silenciosa
A garantia do perdão divino: Efésios 1: 3 a 7
RENDAMO-LHE MUITAS GRAÇAS
Por Seu amor e Sua proteção: Salmo 144: 1 a 4
Pelo dom da fé em Cristo: Hino 105 NC
Oração de Gratidão
PROCLAMEMOS SUA SANTA PALAVRA
Mensagem coral: "Desejos espirituais"
Oração por iluminação divina
Leituras bíblicas: Salmo 26
Mensagem coral: "Bendirei ao Senhor"
Homilia: "Profundo Amor às Coisas de Deus"
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CELEBRAÇÃODANOSSAREDENÇÃOEMCRISTO
Convite à Mesa do Senhor: Lucas 13: 29;Apoc. 7:9 a 17
"Vem Cear" - (Hino nº 04 anexo 301 Harpa Cristã)
Ofertório: pão, cálice, dízimos,ofertas e alimentos
Instituição da Ceia do Senhor: 1ª Coríntios 11: 23 a 29
Consagração do pão e do cálice
Reafirmamos nossa fé: Credo Niceno (nº 05 anexo)
AComunidadeéservida:“PãodaVida"nº 06 anexoe 45 NC
"Pai, faz-nos um..." - Hino nº 07 anexo 564 HCC
Fraterna saudação: "Vinho e pão" (nº 08 anexo)
ENVIO: PARATESTEMUNHAR DE CRISTO
Intercessão: "Conforto e Luz" - Hino 158 NC
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio Coral: “Hino do Jubileu”
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS
ESCOLA DOMINICAL
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CELEBREMOSNOSSAGRACIOSASALVAÇÃO
"Conviteà Mesado Senhor: Lucas 13:29;Apoc. 7: 9a 17
"Vem Cear" - (Hino nº 04 anexo 301 Harpa Cristã)
Ofertório: pão, cálice, dízimos, ofertas e alimentos
Instituição da Ceia do Senhor: Marcos 14:22 a 26
Consagração do pão e do cálice
Reafirmamos nossa fé: Credo Apostólico (Nº 09 anexo)
O povode Deus éservido: Pão daVida nº 05 anexo e 39NC
"Pai, faz-nos um..." Hino nº 06 anexo 564 HCC
Saudação da Paz em Cristo: Hino nº 104 NC
SAIAMOSPARAPROCLAMARNOSSAFÉCRISTÃ
Intercessão: "Deus Velará por Ti " 165 NC
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
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 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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27º Domingo no Tempo Comum - Cor Litúrgica: Verde
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JESUS, O VERDADEIRO PÃO DA VIDA

"Aquele que se alimenta de Mim viverá por minha causa" (João 6:57)

O milagre da multiplicação dos pães e peixes, registrado pelos quatro evangelistas,
é o clímax da missão de Jesus na Galiléia. Lembraria aos judeus o milagre do maná no
deserto e identificava Jesus com a profecia registrada em Deuteronômio 18:18, quando
Deus fala com Moisés ainda no caminhado do deserto: "Levantarei do meio dos seus irmãos
um profeta como você, porei minhas palavras na Sua boca, e Ele lhes dirá tudo o que eu lhe
ordenar". Os evangelistas nos fazem lembrar a situação econômica e social daquela
população, como muitas pessoas ainda vivem hoje em nosso país e em boa parte do
mundo: pobre, faminta, desassistida e sem perspectiva de melhora. Jesus se identifica
como Aquele que poderá satisfazer a carência espiritual do ser humano: "Eu Sou o pão da
Vida... Eu Sou a água da Vida..." o que vem a Mim, jamais terá fome; e o que crê em Mim, jamais
terá sede... quem de Mim se alimenta, por Mim viverá... isto é o Meu corpo... isto é o Meu sangue...
Eu Sou a ressurreição e a vida.” (João 4:13;6:35). A maioria dos intérpretes protestantes concorda
sobre o fato de que no texto há uma alusão à Ceia do Senhor, também chamada de
Mesa do Senhor porque foi instituída por Cristo em sua última ceia com seus discípulos
e porque nela os fiéis são espiritualmente alimentados e dessedentados. Jesus a instituiu
apenas para os seus discípulos, isto é, para aqueles que O seguem e O confessam como
seu único e suficiente Salvador. Para o teólogo João Calvino, "... uma vez que a nós
mesmos falta todo o bem e não temos nenhuma parte, por menor que seja, nas coisas
que devem contribuir para a nossa salvação, podemos dizer que a Ceia do Senhor nos dá
o testemunho de que, tornados participantes na morte e paixão de Jesus Cristo,
alcançamos tudo o que é útil e necessário para a nossa salvação. A Ceia nos é dada como
um espelho no qual podemos contemplar a Jesus Cristo, crucificado, para nos livrar da
condenação e, ressurreto, para adquirir para nós a justiça e a vida eterna". Assim como o
alimento e a bebida corporal não só refazem e fortalecem nossos corpos, mas também os
conservam vivos, também o corpo de Cristo, entregue por nós e Seu sangue por nós
derramado na cruz, não só refazem e fortalecem nossas almas, mas também as conservam
vivas, pelo Espírito Santo que nos assiste. É necessário que recebamos Cristo pela fé,
para que Ele se torne nosso e viva em nós e nós n'Ele. Ele diz: Eu sou o pão da vida... quem
de Mim se alimenta, por Mim viverá... ele permanece em Mim e Eu nele. "Um sacramento é um
sinal exterior pelo qual o Senhor nos apresenta e nos atesta Sua boa vontade conosco,
para sustentar a fraqueza de nossa fé. De uma maneira mais breve e mais clara, um
sacramento é um testemunho, declarado por um sinal exterior". (Institutas). O comer
sacramentalmente significa não só a participação espiritual, mas também pela aproximação
à Mesa do Senhor, quando recebe, externamente, o sacramento visível do corpo e do
sangue do Senhor, simbolizados no pão e no cálice. Sem dúvida alguma já antes, quando
creu, o crente já recebeu, pelo dom da fé, o alimento que lhe dá a vida e começa a crescer
pela ação contínua do Espírito Santo. Além disso, ele obedece à instituição e ao
mandamento do Senhor e, com mente alegre, rende graças pela própria redenção e a da
humanidade toda, realizando uma fiel comemoração da morte do Senhor, dando
testemunho diante da Igreja, de cujo corpo ele é membro como fiel comungante.
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