(Programa de Culto)
Culto Evangelístico para o Dia Internacional da Mulher
Tema: “Foi por Você!!!”
Objetivo deste tema: Falar do sacrifício de Jesus Cristo, anunciar a mensagem da Cruz.
Leitura Bíblica: “Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos
amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados”. I Jo 4:10
Hino Inicial –“Rude Cruz” - BJ 82 ou “Para salvar-te a Ti” – BJ 181
Louvores


“Honra,
força
e
poder”
–
CD
https://www.facebook.com/DemapSulOficial



“Digno é o Senhor” – Aline Barros – CD Frutos do Amor. Fx. 1

RUMAP

sul

–

solicitar

pelo:

Acróstico – leitura ou recitação. – Colocar no data-show ou retroprojetor as letras iniciais do acróstico.
Peça teatral: Jesus e a Mulher!
Louvor: “Bem mais que tudo” - Aline Barros – CD. Frutos do Amor – Fx. 5 ou
Mensagem - Tema: Foi por Você!!! – falando do sacrifício de Cristo e de seu grande amor pela
humanidade.
Música: “Getsemani” -Leonardo Gonçalves – Cd. Getsemani, apresentada em forma de vídeo, solo,
grupo de coreografia , mãos que adoram ou outro tipo de apresentação, conforme a decisão da Sofap.
Essa música será o fechamento da mensagem e preparação para o apelo.
Apelo e oração pelo Mensageiro ou Pastor
Sugestão de louvores que podem ser cantados durante a oração:
 “Nada além do sangue” – Fernandinho
 “Diante da cruz” – Aline Barros
 “Sinta-se bem” - CD Geração Metanóia
Agradecimentos finais
Louvor Final:




“Bênçãos que nem sei contar” – Cd Diante do Trono - Tua visão. (toda igreja de mãos dadas).
Ou “Rocha Eterna” - BJ 182.
Ou “Vencendo vem Jesus” – BJ 191 – enfatizando agora a volta de Cristo.

Moto Oficial
Benção Apostólica

ACRÓSTICO
Deus criou a mulher para ser ajudadora do seu marido.
Intercessora do lar
Atender ao bom andamento de sua casa.

Instruir o filho no caminho que deve andar.
Não cansar de fazer o bem durante toda a sua vida.
Trabalhar na obra do Senhor incansavelmente.
Estender a mão ao aflito e ao necessitado.
Regozijar-se na esperança e perseverar na oração.
Não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem.
Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram.
Compartilhar a necessidade dos santos, praticando hospitalidade.
Ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura.
Orar sem cessar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Não desviar os ouvidos de ouvir a Lei.
Acolher os fracos na fé porque o Senhor é poderoso para suster.
Louvar ao Senhor em todo tempo e na Congregação dos justos.

Dedicar tempo fazendo o que agrada ao Senhor e sua família.
Abençoar os que a perseguem e não os amaldiçoar.

Meditar na Lei do Senhor Nosso Deus, de dia e de noite.
Usar seu tempo para fazer as boas obras, agradando ao Senhor.
Humilhar-se na presença do Senhor que a exaltará.
Ler as Escrituras e crescer na graça e no conhecimento de Jesus.
Esperar confiantemente no Senhor e viver uma vida reta.
Render graças ao Senhor, pois só Ele é digno de receber louvor.

FLORSINA ALVES PEREIRA DE JESUS –RESOFAP RONDOACRE NORTE

Peça teatral: Jesus e a Mulher!
Texto básico: João 4

Narrador: Há muito tempo atrás, quando a mulher não era valorizada; quando homens não podiam falar
com mulheres em público, quando nem sequer, a sociedade celebrava pelo nascimento de uma menina,
Jesus – o Salvador do mundo, foi a uma cidade de Samaria, chamada Sicar.
Vejamos o que a Bíblia Sagrada nos conta:
Narrador: Foi, pois, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a
seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu
por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
Jesus: Dê-me um pouco de água.
Mulher samaritana: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?
Jesus: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe
teria dado água viva.
Mulher samaritana: O senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa
água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo
bebeu, bem como seus filhos e seu gado?
Jesus: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais
terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida
eterna.
Narrador: Naquele momento os pensamentos daquela mulher estavam confusos, seu coração palpitava
de desejo. Desejo por algo que preenchesse o vazio de seu coração; desejo de ser valorizada; desejo de
ser amada, quase que podíamos ouví-la cantar:
“Quero beber do teu rio, Senhor,
Sacia a minha sede, lava o meu interior,
Eu quero fluir em tuas águas;
Eu quero beber da Tua fonte,
Fonte de águas vivas.
Tu és a fonte Senhor!
(música: “Águas purificadoras “– Diante do Trono. O (a) próprio(a) narrador (a) pode
cantar, ou até mesmo a mulher samaritana).
Então, mais que depressa, ela disse ao Senhor Jesus:
Mulher samaritana: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar
aqui para tirar água.
Jesus: Vá, chame o seu marido e volte.

Mulher samaritana: Não tenho marido.
Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco; e o
homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
Mulher samaritana: Senhor, vejo que és profeta.
Jesus: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Mulher samaritana: Eu sei que o Messias (chamado Cristo) está para vir. Quando ele vier, explicará tudo
para nós.
(A mulher se abaixa e olha nos olhos de Jesus. Jesus coloca as suas mãos sobre a cabeça dela e diz:).
Jesus: Eu sou o Messias! Eu, que estou falando com você.
Narrador: Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo:
Mulher Samaritana (sai de perto de Jesus, pelos corredores da igreja, com muita alegria, dizendo):
Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?
Narrador: Essa mulher que há pouco tempo se escondia da sociedade por causa de sua condição, agora
com ousadia falava às pessoas de sua cidade sobre o encontro que teve com Jesus. O seu olhar era
diferente, havia brilho em seus olhos! Ela conheceu Jesus, o único que pode preencher o vazio de um
coração e dar vida abundante.
Jesus a amou antes mesmo que ela o conhecesse, e naquele momento Ele provou o quanto as mulheres
são importantes para o Reino de Deus. Você, mulher, é uma obra-prima!
(Finalizar com a música: “Aos olhos do Pai”- cd. Crianças Diante do Trono. Pode-se aproveitar este
momento para exibir, no data show, um vídeo com as mulheres da igreja. Mas lembre-se, somente
enquanto a música durar. Essa música também pode ser cantada por uma criança ou uma mulher).

(Sugestão de texto para convite)

“Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e
ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria.” (Is 53.2-3 AM)
Por que Ele passou tudo isso?

FOI POR VOCÊ!
Você é muito especial para Deus. Venha participar conosco de um culto de adoração a Deus e
ouvir uma linda mensagem sobre o amor de Deus por você.

A data: ____ de Março de 2011.
O horário: ______________
O local: ________________________________________________

“Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós: Deus enviou seu único Filho ao mundo para que
pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando.” (I Jo 4.10 AM)

(sugestão de arte para o convite)

PLANO DE CONSAGRAÇÃO PARA O CULTO EVANGELÍSTICO
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Em todos os tempos Deus conta com mulheres corajosas, para o desempenho de sua obra na terra;
mulheres estas, que estejam dispostas a dedicarem suas vidas em oração em favor da família, da igreja e
das vidas a serem salvas pelo Senhor Jesus.
Mediante isto, oraremos e nos consagraremos por todas as mulheres e pela realização deste culto em
todas as IAP´s, que acontecerá entre os dias 08 e 09 de Março de 2014.
Para isto, solicitamos às SOFAP´s que preparem uma consagração local antecedendo a data do culto, e
convidem todas as mulheres para participar.
A seguir uma sugestão de objetivos para a consagração:


Oração de madrugada, em favor das mulheres de todo o mundo, não alcançadas pelo evangelho.
Especialmente, as de nossas famílias, para que sejam salvas. Meditar em Sl. 88:13.



Oração todas as noites, para que as mulheres promessistas sejam fortalecidas espiritualmente,
sábias, motivadas para a oração e busquem conhecimento na palavra de Deus. Meditar em At.
5:42.



Oração 3 vezes ao dia, em favor das mães, filhas, cunhadas, noras, sogras e avós, para que sejam
sábias. Meditar em Sl. 90:1.



Jejum individual, em favor das mulheres que trabalham fora, das que trabalham no lar e das que
trabalham na igreja, em funções como: missionárias, diaconisas e diretoras de departamentos.
Orem também pela saúde de todas as mulheres da igreja.

A organização do jejum coletivo poderá seguir a sugestão abaixo:
 Domingo: A, B, C.
 Segunda: D, E, F.
 Terça-feira: G, H, I, J.
 Quarta-feira: K, L, M.
 Quinta-feira: N, O, P, Q.
 Sexta-feira: R, S, T, U.
 Sábado: V, W, X, Y, Z.
Texto para meditação durante o período de jejum: Joel 1:14
É muito importante que todas as mulheres participem.
Trabalhando em unidade e buscando a santificação, estamos certas de que nosso soberano Deus olhará
para nós com graça e favor.

E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a obra das nossas mãos; sim, confirma a obra
das nossas mãos. Sl.90:17

