
 
 

Ordem de Culto 
“United We Go’’+ Benção do GMF 

 
 

Música de abertura 
UMC Choir South Africa – Moatisi Harris, Director 

Oração de Abertura 
Rev. Judy Chung - Directora Executiva, Serviço Missionário, Junta 
Geral de Ministérios Globais 

Reflexões finais sobre o evento da Convocação Global dos Jovens 
Rev. Mike Ratliff - Secretário Geral Associado da Junta Geral de 
Discipulado 

Músicas de Louvor 
West Africa Central Conference Choir 
There Is No One Like Jesus 
Together, Let’s Praise the Lord (French) 
Jesus, You’re Here 

Leitura das Escrituras 
Miquéias 6:6-8 

6 Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me 
perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de 
bezerros de um ano?  
7 Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez 
mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por 
causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do 
meu próprio pecado?  
8 Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor 
exige: Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente 
com o seu Deus. 

Reflexões sobre o programa GMF e Ministérios Globais 
Thomas Kemper - Secretário Geral, Junta de Ministérios Globais 

GMF Vídeos 
Preparado pela Jennifer Silver & Global Ministries 

Oração de iluminação 
Noah Claxton, Impact Church, USA 

Líder: Senhor, 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 você 
nos diz hoje. E todo o povo de Deus diga ... 
Todos: Amem. 

Leitura das Escrituras 
Efésios 4:11-13 
11 E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, 
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres,12 
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para 
que o corpo de Cristo seja edificado, 13 até que todos 
alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, 
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de 
Cristo. 

Sermão 



Bispo John Yambasu, Vice-Presidente da Junta, de Ministérios 
Globais 

Música de Preparação para a Benção 
Spirit of the Living God (UMH #393) (English & 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 

“A Jornada” 
Hannah Hanson, Bong Dalisay, Yvonne Agduyeng, Ruvimbo 
Simango 

Introdução à Benção dos GMFs 
Liderada por Hannah Hanson 
Neste momento, nós, como povo de Deus, ofereceremos uma 
oração de bênção para os Companheiros da Missão Global, que 
responderam ao chamamento de Deus para servir em missão por 
dois anos. Neste momento, nós convidamos os Companheiros da 
Missão Global a se apresentarem enquanto seus nomes estão 
sendo chamados e seus “companheiros” se juntarem a eles na 
frente. 

Oração de Benção 
Liderada pelo Thomas Kemper 
Por favor, junte-se a mim em estender as mãos para essas 
pessoas enquanto oramos juntos esta oração de bênção. 
 
Gracioso, amado, incrível, extraordinário e surpreendente Deus, 
nosso coração transborda com alegria de reunirmo-nos para 
celebrar a vida desses servos. 

Todos: Graças a Deus. 
Alegramo-nos com eles neste momento importante da sua 
jornada e pedimos a sua benção sobre eles para os momentos 
adiante. 
Todos: Que as bençãos de Deus estejam consigo. 
Eles realmente passaram pelo fogo, eles cruzaram muitos 
Jordanos e tomaram decisões difíceis quando ousaram acreditar 
no Senhor e responder a sua chamada para o serviço missionário 
como Companheiros da Missão Global. 
Todos: Que o amor interminável de Cristo esteja consigo. 
Ao responder fielmente ao serviço, ao Senhor e outros, que o 
poder do Espírito Santo esteja com eles, alimente-nos e fortaleça-
os. 
Todos: Que o Espírito Santo te encha de paixão pela missão. 
Amen. 

Banquete do Amor 
Mighty Rasing, Director of Program Development, Central 
Conferences 
Livia (Germany Central Conference) 
Líder: Vamos orar juntos. Criador da terra e do céu, e dador de 
vida 
Todos Alimenta-nos, seus filhos famintos 
Líder: Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador 
Todos: alimenta-nos com o seu Pão Imortal  
Líder: Espírito Santo, o Sustentador e Consolador 
Todos: Nutra-nos com a sua graça de perdão e paz eterna 
Líder: Amado Deus, como o maná celestial foi fornecido para 
sustentar o seu povo e os pilares de nuvem e fogo foram 
fornecidos para proteger e orientar o seu povo, oramos para que 
o Senhor esteja presente em nossas mesas para alimentar-nos, 
proteger-nos e guiar-nos. Alimenta-nos e nutra-nos para que 
possamos estar renovados e prestes para servir Senhor e o seu 
povo. E rezamos que o Senhor abençoará esta mesa e as nossas 



amizades. E enquanto tomamos parte nesta refeição, possamos 
experimentar a unicidade com o Senhor e em relação ao outro. 
Todos: Ámen 

Cântico do Banquete de Amor 
(Enquanto a comida e bebida são apresentadas, a congregação 
canta) 
Be present at our table Lord, 
Be here and everywhere adored. 
Thy creatures bless and grant that we 
May feast in paradise with thee. 
 
Esteja presente em nossa mesa Senhor,  
Seja aqui e em toda parte adorado.  
Tuas criaturas abençoam e garantem que  
Possamos regozijar no paraíso contigo. 

Banquete do amor 
Tyler Smoot, GYPC Worship Coordinator 
Líder: Agora, desfrute dos doces e da bebida fornecida. Desfrute 
das conversas com suas irmãs e irmãos. Faça parte do Banquete 
do Amor! 
 
1) Como a Convocação Global dos Jovens moldou seu 
chamamento ao ministério em casa? 2) Como Deus está 
chamando você para estar no ministério e missão para o mundo? 
Inscreva-se para mais informações com os cartões na mesa. 

Cântico de Resposta 
Johannesburg District Choir 

Benção de todos 
Liderada pela Bispa Nhanala 
Gracioso, Amado, Maravilhoso, Extraordinário e Surpreendente 
Deus: Os nossos corações transbordam de alegria enquanto 
reunimo-nos para celebrar a nossa vida em conjunto. 

Todos: Graças a Deus. 
Regozijámo-nos em conjunto enquanto respondemos à sua 
chamada para missão. 
Todos: Graças a Deus pelas Suas bençãos. 
Nós passamos pelo fogo, cruzamos muitos Jordanos e tomamos 
decisões difíceis quando nos atrevemos a acreditar em Ti e 
responder a sua chamada para a missão em nossas próprias 
comunidades. 
Todos: Graças a Deus pela chamada e poder que exerce sobre 
nossas vidas. 
Ao respondermos fielmente a servir ao Senhor e aos outros, 
oramos para que o poder do Espírito esteja sobre nós para 
alimentar-nos e fortalecer. 
Todos: Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos enche de 
paixão pela missão. 
Vá adiante, em nome do Deus, ser uma benção a este mundo. 
Todos: Amém 

Cântico de Chamamento 
Led by Tyler Smoot and GMF Trio 
For Everyone Born 

Benção 
Bispo Yambasu 

Benediction song 
Fernando Jossai Quartet  
“Coral Tchatchus (Mistakes)” 

 
 


