Ordem de Adoração
Boas Vindas à Convocação Global dos Jovens
Música de Abertura
Coro do Circuito Central da Igreja Metodista da África do Sul
Reflexões introdutórias sobre o evento da GYPC
Rev. Mike Ratliff – Secretário Geral- Adjunto, da Junta Geral de
Discipulado
Bem-Vindos a Johannesburg & Mandela Day
Ntsika Gqomfa, Orador da Tribunal Constitucional (Constitutional
Hill)
Escrituras de Abertura & Oração (baseando-se em Salmos. 131)
Tyler Smoot - Coordenador de culto de Adoração da GYPC 2018
Líder: Vivendo Uno, somos a sua igreja e trouxe-nos em conjunto
de diferentes partes do mundo. Damos as boas-vindas ao Senhor
na nossa adoração e damos as boas-vindas a cada um(a) de nós
neste encontro chamado de Convocação Global de Jovens.
Todos: adoramo-lo! Somos a sua igreja, unida no seu amor!
Líder: Fiel Deus, estamos aqui esperando pelo Senhor. Calmos e
Tranquilos. Nós esvaziamos nossos corações de expectativa. Nós
esvaziamos nossos corações de ambição e orgulho. Esvaziamos
nossos corações de pedidos infinitos.
Todos: esvaziamo-nos na adoração. Estamos esperando aqui
pelo Senhor.

Leader: Amado Deus, esperamos ser preenchido pelo Senhor.
Nós vamos encontrá-lo na hospitalidade de Joanesburgo, África
do Sul. Nós vamos encontrá-lo em conversa com irmãos e irmãs,
em nossa família Metodista. Nós vamos encontrá-lo em refeições
compartilhadas, caminhadas e músicas.
Todos: nós esperamos ser preenchido pelo Senhor! Nós te
louvamos na unidade do Espírito Santo, pela graça de Cristo,
para a glória de Deus Pai! Amém.
Músicas de Adoração
Preparação para a Palavra
Líder: Luz do Mundo, abra nossos corações e mentes pelo poder
do seu Espírito Santo de que, as Escrituras são lidas e sua Palavra
proclamada, podemos ouvir com alegria o que Senhor nos diz
hoje. E todo o povo de Deus diga…
Todos: Amen.
Música da iluminação
“Alleluia” (UMH 186)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
I will praise You, I will praise You, I will praise You, I will praise You
Leitura de Sagrada Escritura
Efésios 4 11-13 (Nova Versão Padrão Revista)
Os dons que ele deu foram que alguns seriam apóstolos, alguns
profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e professores, 12
para equipar os Santos, para a obra do Ministério, para edificação
do corpo de Cristo, 13 até que todos cheguemos à unidade na fé
e do conhecimento do Filho de Deus, à maturidade, à medida da
plena estatura de Cristo.
Sermão
Bispa Nhanala
Resposta à Palavra - Ouvir e Discernir (Baseando-se em 1 Sam. 3: 1-10)
Liderado pelo Rev. Junius Dotson (Secretário Geral, Ministério de
Discipulado da Igreja Metodista Unida)

“1) O que Deus lhe está dizendo? 2) Como você abrirá o seu
coração para ouvir a Deus? 3) Que você deve esvaziar do seu
coração (confesse)?”
“Fala, Senhor, porque o teu servo está escutando’’
Comunhão
Bispa Nhanala, Rev. Junius Dotson
(Do Hinário Metodista Unido, pp. 6-11)
CONVITE
Cristo, nosso Senhor, convida à sua mesa todos os que o amam,
Que, sinceramente ,se arrependem de seus pecados
E procuram viver em paz uns com os outros.
Portanto, vamos confessar nosso pecado diante de Deus e um do
outro.
CONFISSÃO E PERDÃO (the Cathedral Church of St. George,
Cidade de Cabo, a África do Sul)
Líder: Senhor, confessamos o nosso fracasso quotidiano de ser
humanos.
Todos: Senhor, confessamos-lhe.
Senhor, confessamos que muitas vezes deixamos de amar com
tudo o que temos e somos, porque não entendemos
completamente o que significa amar, muitas vezes porque temos
medo de nos arriscar.
Todos: Senhor, confessamos-lhe.
Senhor, nos separamos um do outro e erigimos barreiras de
divisão.
Todos: Senhor, confessamos-lhe.
Senhor, confessamos isto por silêncio e palavras não
consideradas …
Todos: Construímos muros de preconceito

Senhor, confessamos isto por egoísmo e falta da compaixão …
Todos: sufocamos a generosidade e deixamos pouco tempo aos
outros.
Espírito Santo fala para nós. Ajude-nos a ouvir a sua palavra de
perdão, pois somos muito surdos. Venha preencher este
momento e nos liberte do nosso pecado.
(Momento Curto de silêncio)
Bispa: Ouça a boa nova:
Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores; Isso
prova o amor de Deus para connosco. Em nome de Jesus Cristo,
você está perdoado!
Todos: Em nome de Jesus Cristo, você está perdoado!
Glória a Deus. Amém
A GRANDE ACÇÃO DE GRAÇAS
O Senhor esteja contigo
Todos: E também consigo
Levantai os vossos corações
Todos: levantamo-los ao Senhor.
Vamos dar graças ao Senhor nosso Deus.
Todos: é direito dar os nossos agradecimentos e o louvor.
L
É direito, e é uma coisa boa e alegre, sempre e em todo lugar dar
graças a Ti,Pai Todo Poderoso, criador do céu e da terra.
O Senhor nos formou à sua imagem e soprou em nós o sopro da
vida. Quando nos afastamos e nosso amor falha, seu amor
permaneceu firme.
O Senhor libertou-nos do cativeiro, fez o convénio para ser nosso
Deus soberano e falou connosco através dos profetas. E, assim,
com o seu povo na terra, e toda a companhia do céu, nós
louvamos o seu nome e participamos do seu interminável hino:

Todos: Santo, Santo, Santo Senhor, Deus de poder e honra,
Céu e terra estão cheios da sua glória.
Hosana nas alturas.
Bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas.
Santo é o Senhor e bendito é Jesus Cristo…
E então, em memória destes seus actos poderosos em Jesus
Cristo, oferecemo-nos em louvor e acção de Graças como um
sacrifício vivo e Santo, em União com a oferta de Cristo para nós,
ao proclamarmos o mistério da fé.
Todos: Cristo morreu; Cristo ressuscitou; Cristo virá novamente.
Derrame o seu Espírito Santo sobre nós reunidos aqui, e sobre
estes dons de pão e vinho. Faça-os ser para nós o corpo e o
sangue de Cristo, para que possamos ser para o mundo o corpo
de Cristo, redimido pelo seu sangue.
Pelo seu Espírito faça-nos um com Cristo, um com o outro, e um
no ministério para todo o mundo, Até que Cristo venha na vitória
final, e em seu banquete celestial.
Através do seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo na sua
santa Igreja, toda honra e glória são suas, Pai todo-poderoso,
agora e para sempre. Amém.
A ORAÇÃO DE JESUS
E agora, com a confiança de sermos filhos de Deus, vamos orar:
Todos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
Venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na
terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles
que nos tem ofendido.
Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal.

Porque teu é o Reino, poder e a glória para sempre.
Amém
Música de Adoração durante a Comunhão
Oração Depois da Comunhão
Bispa: vamos orar
Todos: Deus Eterno, nós te agradecemos por este mistério
sagrado em que o Senhor se entregou a nós.
Faça para que possamos estar no mundo com o poder do seu
Espírito, e dediquemo-nos pelos outros,
Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Música de Encerramento
Benção
Bispa Nhanala

