ORDEM LITÚRGICA DO CULTO
MATUTINO

VESPERTINO

LOUVOR E ADORAÇÃO A DEUS
Intróito: "Para a Glória de Deus" (Nº 01 anexo)
O Senhor Deus é Bom: Salmo 34
Vamos Louvar a Deus: Hino 14 NC
Oração de Adoração e de Louvor
CONFISSÃO,ARREPENDIMENTO EPERDÃO
O Espírito Santo nos auxilia: João 16:8 a 11
Súplica ao Espírito Santo: Hino 81NC
Momento para confissão silenciosa
Alegria perdão divino: 1ª Timóteo 1:15
Fraterna saudação: "Alegria" (Nº 02 anexo 50 CTP)
AÇÃO DE GRAÇAS
Fonte da vida e da Vida Eterna: Salmo 36:7 a 9
Por estarmos reunidos com Seus filhos: Hino 56 NC
Oração de Gratidão
OFERTÓRIO: AMOR, OBEDIÊNCIA E FÉ
Amar e servir próximo: Lucas 6:32 a 38
Com minha vida e meus bens: Hino 58NC
Doações: dízimos, ofertas e alimentos
"Eu também me oferto a Ti" (N° 03 anexo)
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS
Mensagem coral: "Bendito e Santo"
Oração por iluminação divina: Salmo 119:18
Leitura bíblica: Marcos 10:35 a 45
Mensagem coral: "Agnus Dei"
Homilia: "Uma Oração e um Pedido não Atendido"

LOUVAMOSEADORAMOSAODEUSTRIÚNO
Intróito: "Ao Pai da Eternidade" Hino 44 NC
Por Suas grandes obras e Sua misericórdia: Salmo 77
"Despertando para louvar a Deus" Hino 43
Oração de Adoração e de Louvor
CONFESSAMOS-LHE NOSSOS PECADOS
O grande amor de Jesus: João 15:12 a 16
Quem poderá o Seu amor contar? Hino 89 NC
Momento para confissão silenciosa
A garantia do perdão divino: Romanos 8: 1 a 4
Saudação fraternal: "Não há condenação" Hino 98 NC
RENDEMOS-LHE GRAÇAS
Por Sua fidelidade para conosco: Salmo 119: 1 a 17
Como agradecer a Jesus? (N° 06 422 HCC)
Oração de Gratidão
OFERTAMOS-LHEPORAMORE GRATIDÃO
Pequena porém, uma grande oferta: Marcos 12:41 a 44
Com mui sincero coração: Hino 60 NCC
Doações: dízimos, ofertas e alimentos
Tudo vem de Ti, Senhor: Hino 400-A
ANUNCIAMOS SUA BENDITA PALAVRA
Mensagem coral: "Poderoso Senhor"
Oração por iluminação divina Salmo 19: 14
Leituras bíblicas: Gên. 2:21 a 23; Gálatas 4: 1 a 7
Mensagem coral: "Graça Excelsa"
Homilia: "A Grande Honra Concedida à Mulher"
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ENVIO: PARATESTEMUNHAR DE CRISTO
Intercessão: "Vida santificada" Hino 131 NC
Bênção Apostólica
Bênção: "Em Seu bendito amor" (Nº 04 anexo)
Poslúdio Coral: "Hino do Jubileu" (Nº 05anexo)
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

Rev. Enoc Teixeira Wenceslau

ELEITOS PARAANUNCIARO EVANGELHO
Intercessão: "Hora Bendita" Hino 127 NC
Bênção Apostólica
Bênção: "Em Seu bendito amor" (Nº 04 anexo)
Poslúdio: "Hino do Jubileu" (Nº 05 anexo)
COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS
MOMENTOESPECIALDOJUBILEUDEOURO

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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29º Domingo no Tempo Comum - Cor Litúrgica: Verde

ANO - XLIX - 21

18 de OUTUBRO de 2015

NÚMERO - 2573

A IMPORTÂNCIA DA MULHER
NA IGREJA E NA SOCIEDADE

Deuteronômio 11:19,20; Prov. 22:6;29:15; Efésios 6: 1 a 4

Há na Bíblia, muitos exemplos de mulheres notáveis que desempenharam papéis
de elevada importância na vida religiosa e na história do povo de Deus e como líderes na
sociedade, tais como Débora, a juíza; Hulda, a profetiza, Ana, a mãe dedicada e Maria, a
mães de Jesus, nosso Salvador. Desde o Éden a mulher estava ao lado do homem; nem
abaixo, nem acima, mas ao lado, como sua companheira, ajudadora e sua igual. Talvez o
papel mais preponderante da mulher, destacado na Bíblia, seja o de mãe, embora todos os
demais papeis sejam igualmente reconhecidos. Logo no começo no livro de Provérbios
(1:8/9), aprendemos a importância do papel da mulher como mestre e educadora no lar:
"Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um
enfeite para sua cabeça e um adorno para o seu pescoço". Os evangelhos estão repletos de
referências a mulheres diretamente envolvidas na vida e no ministério de Jesus. A primeira
delas é logo a Sua própria mãe, Maria. Jesus resgata a dignidade da mulher, mostrando que
Deus não faz acepção de pessoas (Deuteronômio 10:17; Romanos 2:11). O resgate dos valores
éticos e morais da sociedade moderna dependem, grandemente, da atuação sábia, firme e
equilibrada da mulher e mãe, pois não há dúvida de que apesar dela trabalhar para no
sustento da casa, com jornada dupla de trabalho, a mulher e mãe ainda exerce grande
influência na formação do caráter de seus filhos. Jesus sempre valorizou o papel da mulher,
recolocando-a no mesmo nível do homem e, até o final do Seu ministério terreno, Ele, o
Deus homem, chamou muitas mulheres para serem Suas cooperadoras as quais O seguiram
até à Sua morte conforme lemos em Mateus 27:55 e Lucas 8:2/3: "Estavam ali muitas
mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e que haviam ajudado no
sustento d'Êle e dos Seus discípulos. Na narrativa do que sucedeu aos discípulos, após a
ascensão do Senhor Jesus é destacado tanto Maria,a mãe de Jesus, quanto "as mulheres"
(Atos 1:14). Em Gálatas 3:28, o apóstolo Paulo mostra que a mulher, na realidade, é
espiritualmente igual ao homem isto tem influenciado modernamente no reconhecimento
da igualdade de ministérios na Igreja. Em 1º Coríntios 7:4, o apóstolo Paulo reconhece os
direitos da mulher dentro do casamento, ficando, assim, corrigidas as ideias judaicas
distorcidas e gentílicas sobre a mulher nas relações matrimoniais. No calendário protestante,
o dia 31 de outubro é uma data importante, pois é a data em que se comemora o dia da
Reforma Religiosa do século XVI. Todo protestante com um mínimo de conhecimento
de história da Igreja, poderá citar os nomes de muitos reformadores como Martinho
Lutero, João Calvino, João Knox, Ulrico Zwínglio, Filipe Melanchton e outros. Mas
nesta lista está faltando uma parte importante desta história, ou seja, nomes de mulheres
que atuaram pela Reforma da Igreja, homens e mulheres, tiveram papel relevante no
movimento da Reforma protestante. Nesta oportunidade estamos agradecendo a Deus
pela presença das mulheres em nossa Igreja, pioneira do trabalho e ao longo dos seus 50
anos de existência, não só na União Feminina mas também no exercício dos vários
ministérios como pastoras, presbíteras e diaconisas, nos departamentos internos da Igreja
e outros ministérios que elas exercem para o bem da sociedade em geral. Nossos parabéns
e nossos agradecimentos a todas essas dedicadas servas do Senhor que muito têm contribuído
para o progresso da Igreja.
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