ORDEM LITÚRGICA DO CULTO
MATUTINO

VESPERTINO

LOUVOR E ADORAÇÃO A DEUS
Intróito: "Para a glória de Deus" (nº 1 anexo)
Deus o Rei da terra - Salmo 47
Louvai a Deus - Hino 16 NC
Oração de Adoração e de Louvor
CONFISSÃO,ARREPENDIMENTO EPERDÃO
Oração por Auxílio Divino - Salmo 25
Arrependimento e Súplica: Hino 75 NC
Momento para confissão silenciosa
Garantia do perdão: 1 João 1. 5-10
Fraterna saudação: "Haja paz na terra" (nº 2 anexo)
AÇÃO DE GRAÇAS
Oferta de Gratidão - Salmo 66
Glória ao Salvador - Hino 79 NC
Oração de Gratidão
OFERTÓRIO: AMOR, OBEDIÊNCIA E FÉ
Assistência aos Santos - II Coríntios 8. 1-6
Fidelidade do Cristão - Hino 176 NC
Doações: dízimos, ofertas e alimentos
"Tudo vem de Ti, Senhor" Hino 400-A
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS
Mensagem coral: "Maravilhoso Amor"
Oração por iluminação divina
Leitura bíblica: Lucas 23. 34-46
Mensagem coral: "Se Cristo Jesus não viesse ao mundo"
Homilia: "Mensagens da Cruz"

LOUVEMOS AO SENHOR
Intróito: "Tu és Digno" (nº 5 anexo)
Hino de Ingresso ao Templo - Salmo 100
Louvai a Deus - Hino 11 NC
Oração de Adoração e de Louvor
CONFESSEMOS NOSSOS PECADOS
Louvor ao Criador e Preservador - Salmo 33
A voz da Salvação: Hino 101 NC
Momento para confissão silenciosa
A garantia do perdão divino: Lam. 3. 22-23
Saudação: "Não há Condenação" - Hino 98NC
RENDAMOS GRAÇAS A DEUS
Glória e Majestade de Deus - Salmo 96
Vida Vitoriosa - Hino 392 NC
Oração de Gratidão
OFERTÓRIO:
Ofertas Voluntárias - Salmo 116. 12 a 19
O Senhor faz Maravilhas - Hino 33 NC
Entrega: dízimos, ofertas e outros bens
"Tudo vem de Ti, Senhor" Hino 400-A
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS
Mensagem coral: "Eu Preciso de Jesus"
Oração por iluminação divina - Hino 352 NC
Leitura bíblica: Hebreus 4. 12 a 16
Mensagem coral: "Os que Esperam no Senhor"
Homilia: "Jesus o Filho de Deus, nosso Advogado"

ENVIO: PARATESTEMUNHAR DE CRISTO
Intercessão: "Desafio" Hino 270 NC
Bênção Sacerdotal Cantada (nº 3 anexo)
Tríplice Amém
Poslúdio Coral: "Hino do Jubileu" (nº 4 anexo)
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

ENVIO: PARATESTEMUNHAR DE CRISTO

Presb. Edinilza Lima de Carvalho

Presb. Alzira da Silva e Sousa

Intercessão:"Eleé meueteu Senhor"Hino202HCC(nº6 anexo)

Bênção Sacerdotal Cantada (nº 3 anexo)
Tríplice Amém
Poslúdio Coral: "Hino do Jubileu" (nº 4 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

28º Domingo no Tempo Comum - Cor Litúrgica: Verde
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A PRIMAZIA DO AMOR DO DISCÍPULO A CRISTO
Mateus 10: 24 a 39; Marcos 10: 17 a 31; Lucas 14: 25 a 33

Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos (Mat. 10:1 a 23), ensinoulhes sobre a necessidade dos seus seguidores ficarem cientes de que o discipulado
não é algo que se faça de maneira superficial, movido pela emoção ou empolgação,
como acontece com muitos que, diante dos primeiros problemas ou discriminação,
abandonam o discipulado. Todo o capítulo dez e, particularmente os versículos de
21 a 36, projeta uma nota de urgência na mensagem de Cristo, mostrando que é
exclusiva na sua situação e nos seus resultados. O cristianismo moderno, com sua
ação superficial, está longe de arcar com o ônus do fiel discípulo de Cristo que é
proclamar o evangelho de Cristo, mesmo nas condições mais adversas.
"Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim..." Isso não significa que
é necessário abandonar os parentes para seguir a Jesus, mas se estes forem um
empecilho para o crente livremente servi-Lo, deve-se dar a Cristo a preeminência.
"Não vim trazer paz", no sentido de comodismo, ócio e ausência de lutas.
A verdadeira paz de espírito para o crente que está em comunhão com Deus, é sua
herança legada por Cristo (João 14:27).
"Toma a sua cruz" - aqui simboliza a necessidade de dedicação total, mesmo
diante das ameaças de morte aos discípulos de Jesus. Não é procurando o sofrimento,
mas vivendo tão somente para Cristo, ao ponto de enfrentar eventuais as perdas por
causa d'Ele. O criminoso romano carregava a cruz para o lugar da execução. O crente
salvo por Cristo carrega consigo a mesma cruz: que simboliza a renúncia de si mesmo
para servir unicamente a Cristo, mesmo até à morte (Gal. 2:20). Significa obedecer e
identificar-se com Jesus, mesmo diante eventuais prejuízos pessoais e não simplesmente
suportar alguma obrigação específica imposta pelo Senhor. Isso significa, também,
impedir que o eu seja o centro da sua vida e dos seus atos. Jesus deu-se a Si mesmo
inteiramente em favor de Sua causa e por amor aos seus eleitos. Conseqüentemente,
Ele pode pedir aos Seus seguidores que façam o mesmo. O chamado de Jesus para o
comprometimento, ao mesmo tempo que separa os descomprometidos, atrai para Si
os que de fato Lhe são fiéis os que são dignos d'Ele.
Salvar a sua vida: Pode-se salvar a vida física negando a Jesus, mas com isso se
perderá a vida eterna. Do modo contrário, o discipulado pode resultar na perda da
vida física, mas a perda será insignificante se comparada ao dom da vida eterna. (Mat.
10:38). "Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida" (Apoc. 2:10). Coroa aqui
não significa a salvação, a qual já está garantida pela maravilhosa graça de Jesus, mas
galardão, prêmio pelo testemunho fiel e destemido dos Seus seguidores.
A primazia ao evangelho deve, necessariamente, incluir a instrução cristã nos
lares, com a leitura da Bíblia e cânticos. O texto de Gênesis 21:17, registra que Deus
ouviu a voz de Ismael que tinha cerca de 17 anos. Se ele orou, indica que Abraão, seu
pai, lhe havia ensinado a orar. Em Provérbios 22:6 aprendemos que os pais são
responsáveis perante Deus por seus filhos aos quais devem dar uma boa educação
cristã evangélica desde o berço. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para retribuirmos
o amor de Cristo por nós, dando-Lhe a primazia em todos os setores de nossas vidas.
"Aqueles que me honram, honrarei..." (1º Samuel 2:30; João 5:23).
.
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