Líder: Que nossos pés
Sejam fortes;
Vamos dançar diante de ti,
Eterno.

Ordem de Culto
“United’’

Música de abertura
Equipa de Adoração, Gracepoint Church (Igreja Metodista da
África Austral, Joanesburgo)
Palavras de Boas-vindas
Bispo Gary Rivas (Igreja Metodista da África Austral, Distrito de
Johannesburg)
Leitura de Escrituras de Abertura e Oração (“Grande é a nossa
Felicidade,” uma oração do povo Zulu da África do Sul)
Bispo Gary Rivas
Líder: Grande é, Nosso Rei,
A nossa Felicidade
Em o vosso reino,
Senhor, nosso Rei.
Todos: Dançamos diante de ti,
Nosso Rei,
Pelo poder
Do vosso reino.

Todos: Dêem todos louvares,
Todos os anjos,
Para o acima
Que é digno de louvor.
Musicas de Adoração
Somlandela
This I Believe (The Creed)
How Great Is Our God (with Sotho chorus) + How Great Thou Art
(with Zulu chorus)
Leitura Escrituras da Unidade
Liderada por Tyler Smoot
Oração da Unidade (do Conselho Mundial de Igrejas, serviço de
unidade)
Líder: Oremos
Cristo, você orou por seus discípulos para que eles fossem um.
Olhe com piedade as muitas divisões entre aqueles que
professam o seu nome e cure as muitas feridas que o nosso
orgulho infligiu à sua igreja. Espalhe entre nós o espírito do amor,
que quebrará as paredes da separação. Ajude-nos a perceber
que, assim como há apenas uma família celestial, que permanece
no amor, assim na terra pode haver apenas uma comunidade do
seu povo, permanecendo na unidade do amor e da paz; através
de Jesus Cristo.
Todos: Nós lhe damos graças, Santo, pela vida e ministério de
Jesus, seu filho, e pela vida e ministério que o Senhor abriu para
nós através dele. Seu corpo foi quebrado na cruz, mas foi
restaurado para a integridade novamente, então permita a sua

igreja ser reunida em uma, para que seu reinado seja conhecido
em toda a terra.
Poderoso Deus, o Senhor é um, e o Senhor junta o que está
disperso e conserta o que está quebrado. Una a Igreja dispersa,
de modo a que possamo-nos tornar uma família dos seus filhos.
Cuide as nossas feridas e cure o espírito, para que sejamos
renovados como discípulos de Jesus Cristo, nosso Salvador e
Amigo, que nos ensinou a rezar:
Todos: Pai nosso, que estas no céu, santificado seja o Vosso
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 a quem
nos tem ofendido.
Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal
Porque teu é o Reino, poder e a gloria para sempre.
Amém.
Preparação para as Escrituras Sagradas
Líder: Luz do Mundo, abra os nossos corações e mentes pelo
poder do seu Espírito Santo, que, enquanto as Sagradas Escrituras
são lidas e a sua Palavra proclamada, podemos ouvir com a
alegria o que você nos diz hoje. E todo povo de Deus diga …
Todos: Amem.
Musica da Iluminação
Espírito do Deus Vivo – Vertical Worship Band
Leitura das Escrituras
João 14:15-31
15 Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.

Sermão

16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que
fique convosco para sempre, 17 o Espírito da verdade, que o
mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; mas
vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.

Rev. Benson McGlone
Musica de Resposta
Gracepoint Worship Team
Dead Things to Life
Holy Spirit (You Are Welcome Here)
Resposta à Palavra – Tempo de oração & Unção
Liderado pelo Rev. Junius Dotson (Secretário Geral dos Ministérios
de Discipulado da Igreja Metodista Unida)
Ao longo das escrituras, a unção pelo óleo é um símbolo do poder
do Espírito Santo que desce sobre o povo de Deus. Simboliza a
terna misericórdia de Deus, que pode curar as feridas, doenças e
quebrantamento em nossas vidas. A cruz de óleo simboliza a
reconciliação e unidade que Cristo traz através da cruz pelo seu
corpo, a igreja. Como resposta à palavra, compartilharemos um
tempo de unção. Aqueles que foram dadas o óleo, levantem-se.
Estas pessoas estão prontas para untar sua testa com o óleo na
forma de uma cruz e oferecer uma oração para você. Cada um de
nós irá receber esta unção um por um, e pedimos que, enquanto
outros são ungidos, manter uma atitude de oração.
Que possamos experimentar a unidade de Cristo, pela unção do
Espírito Santo.
Musica de Adoração durante a Resposta.
Parte executada pelo Gracepoint Worship Team
Fim da Oração de Unção
Liderado pelo Rev. Junius Dotson (escrito pelo Arcibispo Desmond
Tutu da Africa do Sul, de Efésios 1:3-18)

Líder: Oremos. Todo Glorioso Deus, nós te agradecemos:
Todos: Em Jesus Cristo, o Senhor deu-nos todas as bençãos
espirituais no reino celestial.
O Senhor escolheu-nos, antes que mundo fosse feito, para ser
seu povo santo, sem falhas na sua visão.
O Senhor concebeu-nos como seus filhos em Cristo.
O Senhor libertou-nos pela cruz; o Senhor perdoou nos pecados.
O Senhor deu-nos a conhecer seu propósito secreto, trazer o céu
e a terra para a unidade em Cristo.
O Senhor deu-nos o seu Espirito Santo, a garantia e testemunho
da nossa herança.
Todo louvor e gloria sejam teus, ó Deus,
Pela riqueza da tua graça,
Pelo esplendor das suas bençãos,
Pela maravilha do teu amor
Amem.
Musica de fecho
Somlandela
Bençãos
Rev. Benson McGlone

