PARA NOSSA SEMANA DE REFLEXÃO E ORAÇÃO
DE 06 A 12 DE JANEIRO
Dia 06 - Segunda feira: “Veio para o que era seu, e os seus não o receberam...”
(João 1.11) O evangelista João registra palavras de Jesus sobre a rejeição dos judeus
ao plano de salvação. Tiveram dificuldades para aceitar Jesus como O Salvador de
sua alma. Decepcionaram-se porque achavam que o Messias esperado deveria
recuperar o trono político de Davi sobre Israel. Como Jesus disse “...o meu Reino não
é deste mundo”, rejeitaram e crucificaram o Mestre. Mas Jesus deixou claro que acima
do reino material, está o Reino de Deus, para o qual somos todos convidados a entrar.
Reconheça-se convidado por Jesus para as alegrias de Seu Reino.
Dia 07 - Terça feira: “Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que
julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele”. (João 3.17)
Percebemos no texto que nem Jesus veio ao mundo para julgá-lo. Às vezes,
ultrapassamos até as funções que poderiam ser de Jesus. Julgamos pessoas,
atribuindo-lhes punições, se necessário. Jesus, porém, ainda que tendo poder para
isso, porque ele é o próprio Deus, assumiu plenamente compromisso com a salvação
do mundo, que inclui as pessoas e toda a obra da criação.
Dia 08 - Quarta feira: “Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura os
tais que assim o adorem”. (João 4.23) Estas palavras de Jesus fazem parte de Sua
resposta à Mulher Samaritana quando lhe perguntou sobre o melhor lugar para
adoração. Na essência, o melhor lugar é “em espírito e em verdade”. Isto significa que
não importa o lugar; o mais importante é a maneira, a postura, o sentido de nossa
adoração. Por isso, não é o templo, o lugar sagrado por excelência, mas onde estiver
a pessoa, você, alguém que queira adorar ao Senhor “em espírito e em verdade”.
Dia 09 - Quinta feira: “Trabalhai, pois, não pela comida que perece, mas pela
comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará;
pois neste, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo”. (João 6.27) A princípio pode parecer
que Jesus está condenando o trabalho material em relação a sobrevivência. Não é
esse, porém, o sentido. Jesus fala sobre a prioridade que se deve dar à “comida que
permanece para a vida eterna” como o pão espiritual, os valores espirituais que
precisamos cultivar como a justiça, o amor, a paz, a solidariedade, entre outros. Esses
e outros valores são fundamentais para que vivamos bem aqui e na eternidade.
Dia 10 – Sexta feira: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres”. (João 8.36) A libertação é algo necessário para que possamos viver bem.
Cada um deve verificar quais as coisas que o escravizam e prejudicam a sua vida.
Podem ser vícios, preconceitos, certas manias, costumes e hábitos pecaminosos que
comprometem a nossa vida. Para superarmos coisas assim, devemos contar com
Cristo, realmente o nosso libertador, o nosso Salvador!
Dia 11 - Sábado: “O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu vim
para que tenham vida, e a tenham em abundância”. (João 10.10) A vida que Jesus
nos oferece não é algo sem significado, vulgar. Ele nos oferece vida com qualidade,
completa, de real significado para nós e para os que estão ao nosso redor.
Dia 12 – Domingo – “...eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém
as arrebatará da minha mão”. (João 10.28) Essa oferta que Jesus nos dá, é a vida
que realmente vale a pena preservar, lutar por ela. Nada a enfraquecerá ou lhe
prejudicará. Portanto, aceitemos de bom grado essa oferta de Jesus! (LFS)
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OS TEXTOS DE JOÃO... PARA COMEÇAR 2014!
As leituras diárias escolhidas para esta semana foram extraídas do
Evangelho de João. São palavras de Jesus sobre o plano de Deus para a
salvação humana. São textos preciosos para a nossa edificação e conforto.
Merecem ser lidos de maneira concentrada, para uma reflexão e
aproveitamento compensadores para a vida cristã.
O apóstolo João deu destaque à figura de Jesus Cristo como
Salvador, sumo pastor, caminho, verdade e vida para a promoção do ser
humano. Muito de sua narrativa, não aparece em outros Evangelhos. Por
isso, devemos ler seu Evangelho com a convicção plena de que temos diante
de nós uma verdadeira preciosidade.
Chamamos a atenção entre as suas narrativas, para as referências
que faz, por exemplo, sobre Jesus como “o Pão da Vida”. O pão, na
Antiguidade como no presente, constitui o alimento básico na mesa de todos,
principalmente na mesa dos mais pobres. Em nenhuma casa, no passado,
podia haver a ausência de pão. O pão tornou-se símbolo de todo tipo de
alimento necessário, de maneira básica, para as atividades do dia-a-dia. Era
necessário garantir esse mínimo na mesa de todos, independentemente de
sua classe social ou econômica. Até mesmo no deserto, o pão aparece como
referência na relação do homem com Deus e com o próximo.
À medida em que João dá destaque à figura de Cristo como “O Pão
da Vida”, ele nos diz que de igual modo Jesus é, também, indispensável para
a nossa sobrevivência moral, religiosa, material e espiritual. Jesus, então, é o
alimento básico necessário para todas as raças, pessoas de qualquer classe
social, seja rico ou pobre, intelectual ou analfabeto; ninguém pode sobreviver
neste mundo e ter a vida garantida na eternidade sem Ele. Jesus é O Pão. O
Pão necessário, O Pão indispensável, a razão de ser de cada um de nós!
Por tudo isso, o apóstolo João mereceu especial atenção dos
especialistas, por mostrar Jesus Cristo como o Salvador, o Redentor, o
Alimento constante para a sobrevivência humana, diante de todo tipo de
fome, de necessidades. Leia, os textos bíblicos desta semana, de com
critério, a fim de conhecer mais e melhor sobre Jesus Cristo, O Pão da Vida!
Rev. Leontino Farias dos Santos

2º. DOMINGO APÓS NATAL - COR LITÚRGICA: BRANCO

LITURGIA DA ADORAÇÃO
▼Prelúdio – Piano
▼Convite à Adoração: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, adoremos ao
Senhor! Louvemos o Seu nome!
▲Canto Congregacional – “Deus, Somente Deus ( CTP – 3)
Deus, somente Deus / Criou o mundo e o que nele há
O ser que pode respirar / E existe pra mostrar a glória do Senhor.
Deus, somente Deus / Os meus mistérios pode revelar
Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu / Pois Deus somente é Deus.
Deus, somente Deus domina o trono / Do universo que a voz da criação
Se erga para dar louvor somente a Deus / Louvor somente a Deus.
Deus, somente Deus eternamente em nós há de inspirar
A alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus / Somente a Deus.
▲Oração de Adoração –

LITURGIA DA CONFISSÃO DE PECADOS

▲Chamada à Confissão: (Oficiante) – “Buscai ao Senhor enquanto se pode achar”.
É tempo de confessarmos os nossos pecados a Deus!
▼Momento de silêncio e Oração (Música suave)
▼Declaração de Graça - (Oficiante) A graça preciosa do nosso Deus está sobre nós.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela graça do perdão.
▲Canto Congregacional – ”Maravilhosa Graça” (CTP – 133)
Maravilhosa graça! Graça de Deus sem par! / Como poder cantá-la? Como hei de
começar? / Ela me dá certeza, e vivo com firmeza / Pela maravilhosa graça de Jesus.
Graça! Que maravilhosa graça! / É imensurável e sem fim.
É maravilhosa, é tão grandiosa, / É suficiente para mim.
É maior que a minha iniqüidade, / É revelação do amor do Pai
O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai

À beira-mar, Jesus, partiste o pão, / Alimentando a imensa multidão;
Da vida o Pão és tu; vem, pois, assim / Satisfazer, Senhor, a mim, a mim!
▼Proclamação da Palavra – Rev. Leontino Farias dos Santos
▲Canto Congregacional – “Para os montes olharei” (CTP – 150)
Para os montes olharei. Donde vem a salvação?
Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação.
O Senhor é quem te guarda; guardará de todo o mal;
Tua entrada e saída, desde agora até o final.
Pelo meio dos perigos, não te deixará cair.
Quem a Israel guardava não dormiu, nem vai dormir.
O Senhor é quem te guarda; sombra à tua destra está;
Nem de dia nem de noite, sol ou lua ofenderá.

LITURGIA DA CONFISSÃO DE PECADOS

▲Todos: Cremos em Deus, o Pai, que nos criou e criou o mundo. Cremos em Deus,
o Filho, que nos redime e redime todos os homens. Cremos em Deus, o Espírito
Santo, que nos santifica e santifica a todos os eleitos de Deus.

LITURGIA DA SANTA EUCARISTIA

▲Ofertório - Canto Congregacional – Hino - “Eu quero ser” (CTP- 248)
Eu quero ser, Senhor amado, / Como um vaso nas mãos do oleiro;
Quebra a minha vida / E faze-a de novo.
Eu quero ser, / Eu quero ser / Um vaso novo.
Faze teu querer, Senhor amado, / És o oleiro e eu, esse vaso.
Quebra a minha vida e faze-a de novo.
Modela-me, transforma o meu ser, / Faze de mim um vaso escolhido,
Para demonstrar amor aos perdidos.
▲Oração de gratidão e intercessão –
▼Distribuição do Pão e do Cálice – (Hino “Um só Rebanho” CTP – 260)
Um só rebanho, um só pastor. / Uma só fé em um só Salvador.
Em teu amor unidos aqui. / Num mesmo Espírito vamos a ti (bis)

Maravilhosa graça! Traz vida perenal. / Por Cristo perdoado, vou à mansão real.
Hoje eu sou liberto; vivo de Deus bem perto / Pela maravilhosa graça de Jesus.

Um só rebanho, um só pastor. Fruto, ó Senhor, desse teu grande amor,
Só nos gloriamos na tua cruz. / Sê tu louvado, bendito Jesus! (bis)

Maravilhosa graça! Que ricas bênçãos traz / Por ela Deus transforma, dá vida eterna e
paz / Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo pela maravilhosa graça de Jesus.
▲ Tempo para as Crianças –
▼Cântico
▼Posse do Pastor da Igreja -

Um só rebanho, um só pastor. Ó Cristo, és digno do nosso louvor.
Tu és o ímã que nos atrai, / E só por ti adoramos o Pai. (bis)

LITURGIA DA PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA

▲Leitura do Antigo Testamento: Sl 121. 1 - 8
▲Hino “Invocação Para a Leitura Bíblica” (CTP – 100, 1ª. estrofe)
Enquanto, ó Salvador, teu livro ler. / Meus olhos vem abrir, pois quero ver
Da mera letra além a ti, Senhor, / E meditar no teu excelso amor.
▲Leitura do Novo Testamento: Ap. 3. 7-13
▲Hino “Invocação Para a Leitura Bíblica” (CTP – 100, 2ª. estrofe)

Um só rebanho, um só pastor. / Nós esperamos por ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver / Quem nos amou e por nós quis morrer. (bis)
▼Envio –
▲Canto Congregacional - Hino “Shalom, Adonai” (CTP – 501)
Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom.
Shalom, Adonai, Shalom. Adonai, Shalom. Adonai, Shalom.
A paz do Senhor, a paz. A paz do Senhor, a paz.
A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz.
▲Bênção Apostólica – Tríplice Amém - Pastorais - Poslúdio

