Ordem de culto
“United’’

Música de abertura
Equipa de Adoração, Gracepoint Church (Igreja Metodista da
África Austral, Joanesburgo)
Introdução ao tema da Adoração
Tyler Smoot
Líder: Esta noite, o foco de nossa adoração está na segunda
palavra do tema do GYPC, “Nós”. Temos muito a aprender sobre
como viver como “nós”, como uma família que compartilha a vida
em conjunto. Na verdade, podemos aprender lições aqui mesmo
na África do Sul. Hoje, todos nós experimentamos um pedaço da
história sul-africana aprendendo sobre o apartheid. Foi uma
época de divisão, ódio e violência. Foi uma época em que o tecido
do 'nós' estava gasto e rasgado. Depois do apartheid, o arcebispo
anglicano Desmond Tutu, da África do Sul, ajudou o país a
avançar. Uma maneira que ele fez foi focar um antigo termo
africano na língua Nguni, “ubuntu.” Esta palavra, ele explicou,
significa: 'Eu sou, porque nós somos'.

Na África do Sul, o Ubuntu ajudou este povo a reparar o tecido do
“nós”, para descobrir sua interdependência. A Bíblia tem muito a
dizer sobre quem Somos como discípulos de Cristo e como servos
de Deus no mundo. Convido você a refletir sobre o ubuntu, sobre
'nós' - quem somos - enquanto você cultua esta noite.
Leitura das escrituras sagradas & Oração
'Nossas igrejas são como grandes famílias' da África Ocidental
Leitor: 1 Senhor, nós te agradecemos porque nossas igrejas são
como grandes famílias.
Leitor: 2 Senhor, deixe seu espírito de reconciliação soprar sobre
toda a terra.
Todos: Os cristãos devem viver o seu amor.
Leitor 3: Louvamo-lo nas catedrais da Europa,
Leitor 4: Nas ofertas da América,
Leitor :5 E nas nossas canções africanas de louvor.
Todos: Senhor, agradecemos-lhe que temos irmãos e irmãs em
todo o mundo.
Esteja com eles que construam a paz.
Amém.
Músicas de adoração
Lideradas pelo grupo Gracepoint Worship
Somlandela
This Is Amazing Grace (Esta é uma graça incrível)
Who You Say I Am
What a Beautiful Name
Testemunho: A Igreja Durante o Apartheid da África do Sul
Apresentado por Tyler Smoot
----Testemunho de Leston Motsepe---Preparação para a Palavra
Líder: Luz do Mundo, abra nossos corações e mentes pelo poder
do seu Espírito Santo, que, enquanto as Escrituras Sagradas são

lidas e sua Palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que
o Senhor nos diz hoje. E todo o povo de Deus diga …
Todos: Amém
Musica de iluminação
“Alleluia” (Hinário da Igreja Metodista 186), liderada pelo coro, a
capella
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
I will praise You, I will praise You, I will praise You, I will praise You
Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei
Leitura das Escrituras Sagradas
2 Coríntios: 5 16-21 (NRSV)
16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais
consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes
tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o
consideramos assim. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é
nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram
coisas novas! 18 Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou
consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da
reconciliação; 19 ou seja, que Deus em Cristo estava
reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os
pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da
reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se
Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por
amor a Cristo, lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus. 21
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para
que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Sermão
Runyararo Dzobo (Pregadora leiga, Zimbabwe)
Grupo Gracepoint Worship
Broken Vessels (Amazing Grace)

Resposta à Palavra – Tempo de Oração com irmãos
Liderada pelo Leston Motsepe
Onde você vê as forças do ódio, racismo, orgulho, egoísmo, em
sua casa, sua escola, sua sociedade? (Na tela: 'Onde você vê o
tecido ' Nós 'sendo rasgado? Ódio, racismo, orgulho, egoísmo')
Escreva uma palavra ou duas por onde você vê essas forças em
acção, onde o tecido 'nós' está sendo rasgado. Enquanto você
escreve, ore sobre esses lugares de necessidade.
Líder: neste momento, convidamo-lo a trazer esses tecidos ao pé
da cruz.
Líder: Ore comigo:
Grande Libertador, hoje ouvimos histórias da servidão. Servidão
às forças de ódio, racismo, egoísmo e orgulho. Essas forças
permitiram que o apartheid acontecesse, mas essas forças estão
também no trabalho nas nossas próprias vidas e casas. Muitas
vezes, permitimos que elas continuem.
Todos: Misericordioso Deus, confessamos que não te amamos
de todo o coração. Nós não amamos nossos vizinhos como a nós
mesmos.
Líder: Hoje ouvimos histórias de vitória. Aqueles que lutaram
contra o mal neste mundo e lutaram para trazer a sua justiça e
paz. Nós queremos ser actores no seu drama sagrado, nós
queremos trazer sua justiça e paz também.
Todos: Liberte-nos para a obediência alegre, Misericordioso
Deus!
Vamos restaurar o tecido ‘nós' que vocês teceram ao redor e
entre nós.
Liberte-nos, nossa Incrível Graça!
Faça-nos agentes de mudança.

Faça-nos pessoas de oração.
Faça-nos o ‘nós' que o Senhor quer que sejamos.
Amem.
Músicas de encerramento
Grupo de Adoração Gracepoint
Hope’s Anthem (with Zulu)
No Longer Slaves
Palavras de Envio
Runyararo Dzobo

