Ordem de Culto
“Go’’
Música de abertura
Coro da Igreja Central, Angola
Introdução ao tema da Adoração
Tyler Smoot, Coordenador Culto da Convocação Global dos Jovens
Litania de alegria (de Cape Town, África do Sul)
Khuliswa Thyra Mbatha Masiso, leigo da Igreja Metodista Unida
do povo Xhosa de África do Sul
Para o renascimento e a resiliência,
Todos: Abençoado seja Deus;
Para o humilde espiritualmente,
Todos: Glória a Deus, Aleluia;
Para todos os que têm fome e sede de Justiça,
Todos: Louvem e magnifiquem a Deus para sempre;
Todos aqueles que são proibidos de falar a verdade,
Todos: Abençoado seja Deus;
Para todos aqueles que o triunfo sobre sua amarga circunstância
Todos: Glória a Deus, Aleluia!
Para todos aqueles que arriscam sua reputação, meios de
subsistência e a própria vida pelo amor de Cristo e do Evangelho;
Todos: Todo louvor e toda glória; Este é o Reino de Deus; louve
e adore a Deus para sempre. Amém.
Musicas de adoração

Coro da Igreja Central, Angola
Preparação para a Palavra
Oração liderada por um delegado da Convocação Global dos
Jovens
Líder: Santo Deus, abra nossos corações e mentes pelo poder do
seu Espírito Santo, que, enquanto as Escrituras 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: Amem.
Musica de Iluminação
Spirit of the Living God (UMH #393) (English and French)
Spirit of the living God, fall afresh on me
Spirit of the living God, fall afresh on me
Melt me, mold me, fill me, use me
Spirit of the living God, fall afresh on me
Viens, Esprit du Dieu vivant, Sois le maître en moi
Viens, Esprit du Dieu vivant, Sois le maître en moi
Sondemoi, courbemoi, Brisemoi, façonne moi
Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi
Leitura das Escrituras Sagradas
Josué 1:1-9
1Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a
Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: 2"Meu Servo Moisés está
morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para
atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar
aos israelitas.
3 Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu
darei a vocês. 4 Seu território se estenderá do deserto ao Líbano,
e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar
Grande, no oeste. 5 Ninguém conseguirá resistir a você, todos os
dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com
você; nunca o deixarei, nunca o abandonarei. 6"Seja forte e

Sermão

corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra
que prometi sob juramento aos seus antepassados. 7 Somente
seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda
a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela,
nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem
sucedido por onde quer que ande. 8 Não deixe de falar as
palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só
então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. 9
Não fui eu que o ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore,
nem se desanime, pois, o Senhor, o seu Deus, estará com você
por onde você andar".

Rev. Daniel Mhone
Resposta as Escrituras Sagradas
Liberadas pelo Tyler Smoot
Em resposta ao sermão de hoje, teremos um tempo de oração
juntos. Você está convidado a encontrar um parceiro de oração
perto de você, ou um pequeno grupo de 3 ou 4.
Leitura Responsiva - Acenda o Fogo
Liderado por Derrick Scott (Presidente de Participação, Equipa de
Liderança da Convocação Global dos Jovens)
O fogo inflama a paixão e o poder nos outros. Dá calor nas noites
frias e abre caminho para novos começos. Juntos, vamos refletir
sobre o dom de fogo de Deus e pedir coragem para sermos
agentes de mudança de Deus, compelidos pelo Espírito Santo.
Três vezes nesta oração, convidaremos alguém da sua mesa para
acender uma vela na chama central.
É uma faísca, mas por um momento, mas em um breve
momento, pode causar uma queimadura dolorosa ou acender um
fogo, até mesmo causar uma vela queimar constantemente. Não

tem o tempo para relaxar. Ele pisca com certeza por um
momento. E depois desaparece.
Uma faísca parece-se com um profeta. Eles confrontam-nos com
a verdade e infecionam com a paixão. Eles falam com paz e
justiça, e ele toma o lado do pobre e marginalizado. Eles
energizam comunidades, compelem-nos à ação, e transformam
uma nação. Eles chamaram-no Jesus, o Messias, e alguns
seguiram-no e fizeram o mesmo.
Todos: Luz do Mundo, deixe-nos ser a faísca que pode inflamar a
mudança em nossas comunidades. Acenda uma chama em
nossos corações para que possamos falar e servir com a ousadia
de um profeta, de seu Filho.
(Acenda a primeira vela, tempo de silêncio)
As chamas queimam-se ferozmente, elas estouram adiante com
calor e energia. Muitas vezes incontrolável e difícil de conter, elas
queimam e consomem tudo no seu caminho. Elas são uma força
que é difícil de negar.
No dia de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo, inflamando
línguas e corações. Eles saíram para pregar o Evangelho ao
mundo, alimentando os famintos, dando bebida aos sedentos,
abrigando os estrangeiros, vestindo os que estão nus, curando os
enfermos e consolando os cativos. Eles os chamavam de
discípulos e apóstolos. Eles seguiram Jesus que pregou o 'reino de
Deus'.
Todos: Luz do Mundo, deixe os nossos corações ser aquecidos
pela chama do seu Espírito Santo. Dê-nos palavras e feitos que
estenderão a chama da sua justiça, a sua paz, a sua santidade.
(Acenda a segunda vela, tempo de silêncio)

O carvão queima-se profundamente e lentamente. Ele gera o
calor forte e constante. O seu poder não é exposto, mas a sua
força vem de queimar-se muito tempo. Ele sobrevive, excede em
duração, e recusa morrer, até que ele tenha feito a sua tarefa.
A Igreja deve ser como um carvão ao vivo. Ela deve queimar
profundamente, ouvindo os gritos daqueles que sofrem. Ela deve
queimar ferozmente, capacitando e transformando pessoas e
estruturas para mudar. Ela deve queimar implacavelmente,
caminhando com aqueles que mais precisam de Deus.
Todos: Luz do mundo, deixe-nos queimar profundamente e
lentamente, como um carvão ao vivo, com paixão pelo seu
reino. Dê-nos força e perseverança para lutar por seu reino na
terra, como no céu.
(Acenda a terceira a vela, tempo de silêncio)
Que assim seja. E que essas velas queimem hoje como um sinal
do chamamento de Deus para cada um de nós, para “ir” e servir a
luz do mundo.
Musica de Encerramento
Coro da Igreja Central, Angola
Palavras de Envio
Rev. Daniel Mhone

