PARA NOSSA SEMANA DE REFLEXÃO E ORAÇÃO
DE 13 A 19 DE JANEIRO
Dia 13 - Segunda feira: “Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o
bem”. (Rm 12.25) É da natureza humana achar que o mal com mal se paga. Há
pessoas que alimentam espírito de vingança, guardam ressentimentos e que a
qualquer custo procuram uma oportunidade para pagar o mal com o mal. As palavras
de Paulo nos são preciosas, como cristãos, porque nos estimulam a praticar o bem,
ainda que sejamos vítimas do mal. Quando nossa consciência está em paz, porque
praticamos o bem, dormimos melhor, trabalhamos melhor, vivemos melhor. A prática
do bem sempre nos garante melhor qualidade de vida e nos deixa em paz com Deus.
Dia 14 - Terça feira: “Eu sei e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que
nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera;
para esse é impura” (Rm 14.14) Nas palavras de São Paulo, percebemos a defesa
da neutralidade moral que existe nas coisas. As coisas em si não são moralmente
ruins. Não existe faca moralmente boa nem moralmente má. Existe sim, pessoas boas
ou ruins que usam a faca materialmente boa ou ruim. Isto se aplica a outras situações
da vida. Veja-se a televisão. Ela em si, é coisa. Deve estar sob o nosso domínio. De
igual modo os alimentos ou bebidas. Pode ser que para uma outra cultura, com outros
valores, o que é considerado bom para outros, seja algo ruim para nós. Tudo depende
de que anglo e contexto estamos nos relacionando com as coisas, etc.
Dia 15 - Quarta feira: “Agrada-se o Senhor dos que o temem, e dos que esperam
na sua misericórdia”. (Sl 147.11) O coração de Deus está sempre aberto para
acolher a adoração, as orações, a gratidão dos que O temem. Não dos que têm medo
de Deus, mas sim dos que O reverenciam, reconhecem a Sua grandeza, misericórdia
e amor. É fundamental para a fé, que tenhamos o temor saudável a Deus, pois em
meio às dificuldades, pecados, dúvidas, sempre precisaremos Sua misericórdia.
Dia 16 - Quinta feira: “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se
humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu
ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra”. (II Cr 7.14)
Há uma condição implícita neste texto do Antigo Testamento: “se”. Essa condição se
levada a sério em nossa vida religiosa, torna-se a chave para termos a resposta de
Deus para nossas necessidades. Levemos a sério essa condição da Palavra de Deus!
Dia 17 – Sexta feira: “Ao anoitecer pode vir o choro, mas alegria vem pela
manhã”. (Sl 30.5) Eis aqui uma palavra de esperança para todos nós. Quantas vezes
nos angustiamos numa “noite” de sofrimentos que parece que nunca acaba! Todavia,
não podemos nos desesperar; a noite, como a tempestade, há de passar, desde que
tenhamos no meio dessa “noite” a certeza de que Cristo está ao nosso lado.
Dia 18 - Sábado: “Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim; tu
és o meu amparo e o meu libertador; não te detenhas, ó meu Deus”.(Sl 40.17) O
salmista canta a certeza do cuidado de Deus. É uma experiência de fé a ser cultivada.
Devemos buscá-la na certeza de que o nosso Deus é o Senhor que tudo criou.
Dia 19 – Domingo – “Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que
Deus não faz acepção de pessoas”. (At 10.34) Realmente Deus não faz isso. Esse
exemplo de Deus deve ser por nós imitado. Por isso, levante, para sua reflexão, esta
questão: a quem tenho discriminado no meu dia-a-dia, no meu trabalho, na minha
família ou mesmo na minha Igreja? – É fundamental que pensemos nisso, uma vez
que nem sempre agimos de acordo com as Escrituras Sagradas.
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DA IGREJA QUE TEMOS PARA A IGREJA QUE QUEREMOS...
Há 52 anos surgia a 1ª. Igreja Presbiteriana Independente de Mauá.
Certamente, muitos desafios esta Igreja enfrentou ao longo desse tempo.
Apesar de suas lutas, Deus permitiu que esta Igreja permanecesse até os
nossos dias. Para tanto, muitos irmãos se sacrificaram com duros esforços
para que a Igreja sobrevivesse.
Muita gente passou por aqui e foi abençoada por Deus. Uns, já
partiram para a eternidade; outros, servem a Deus em outras comunidades; e
muitos outros continuam aqui, contribuindo com sua experiência e
consagração para que “as portas do inferno não prevaleçam” contra a Igreja!
A Igreja que temos somos nós. Tem limitações, mas também muitas
possibilidades. Tem história, talentos liderança, tem experiências de muitas
lutas com sofrimento, mas também com muitas vitórias e visão de futuro.
Se soubermos encarar e superar os desafios, continuaremos a fazer
desta Igreja uma bênção maior para a sociedade, para esta cidade em
relação ao que já temos sido. Podemos ir mais longe com melhores
resultados. Temos pela frente o grande desafio de buscar, com dinamismo,
os melhores meios e instrumentos que a sociedade moderna põe à nossa
disposição. Podemos, e temos condições para isso, explorar os recursos da
informática e da Internet para comunicação do evangelho, podendo chegar
aos moradores do bairro com mensagens de qualidade, capazes de atender
aos que vivem em crises existenciais, vítimas de isolamento e discriminação.
A 1ª. IPI de Mauá tem condições de fazer a diferença com obra
evangelística de qualidade, capaz de atrair para Jesus pessoas que nunca
viriam aos nossos cultos, em situações normais de vida. Somos uma
comunidade de fé, sempre fiel às expectativas da IPI do Brasil, temos
identidade própria. Por isso, com os talentos que temos, não há razão para a
inércia, caso ela nos ameace, desde que cada um coloque-se à disposição de
Deus para fazer o melhor pelo Seu Reino.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde!
Rev. Leontino Farias dos Santos

Faze-me bem disposto / Para te obedecer,
Sempre louvar teu nome / E dedicar-te o ser

DOMINGO DO BATISMO DO SENHOR - COR LITÚRGICA:
BRANCO
LITURGIA DA ADORAÇÃO

Faze-me ouvir bem manso, / Em suave murmurar:
Na cruz verti meu sangue / Para te libertar”.
Fala-me cada dia, / Fala com terno amor,
Segreda ao meu ouvido: “Tu tens um Salvador!”

 Prelúdio – Piano
 Convite à Adoração: “O Senhor está no seu santo Templo. Cale-se diante dele
toda a terra. Adoremos ao Senhor cantando...
 Canto Congregacional – Hino: Ó Rei Sublime! (CTP – 29)
Ó Rei sublime em majestade e glória / Sobre as milícias do celeste Além!
Ouve o louvor, os hinos de vitória / Dos que de ti recebem todo o bem!



Leitura do Novo Testamento: Mt 13. 24-30



Canto Congregacional – Hino “Fala à minha alma” (CTP – 102, 2ª. estrofe)
Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação;
Concede-me a alegria e gozo em oração.
Faze-me consagrado, mui pronto a trabalhar,
Para do reino eterno a vinda abreviar.

Vinde, ó remidos, filhos de Deus;
Daí vossas glórias que enlevam os céus!
Nos altos céus, augustos anjos soam / Glória eternal ao soberano amor,
E em coro os salvos com fervor entoam / O nome ilustre de seu Benfeitor.
Santo és, ó Deus! Reinando eternamente,/Tens sobre o mundo império sem igual.
Teus são a terra, os céus e o mar fremente; / Em tudo opera o teu poder real!

Faze-me ouvir bem manso, / Em suave murmurar...


Proclamação da Palavra – Rev. Leontino Farias dos Santos



Cânticos – Conjunto de Louvor



Todos: Cremos que Jesus Cristo era verdadeiramente humano. Morreu
numa cruz. Ressuscitou. Ele vem. Juntos confessamos: Ele vive para cada
homem e para cada mulher. Ele nos chama para servir ao nosso próximo.
Graças a Ele nossa vida tem sentido. Sim, Jesus Cristo é o Senhor.

Ó Santo Deus! No pó nos vês prostrados, / Ante o fulgor da resplendente luz,
Junto a teus pés, os filhos resgatados, / Servos inúteis, salvos por Jesus!


Oração de Adoração –

LITURGIA DA CONFISSÃO DE PECADOS


Chamada à Confissão: (Oficiante) – Confiemos na misericórdia de Deus.
Confessemos-lhe os nossos pecados através de Jesus Cristo.



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.

LITURGIA DA AÇÃO DE GRAÇAS E INTERCESSÃO


 Canto Congregacional – “Glória pra sempre” (CTP – 65)
Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, / A Jesus o Senhor, ao Leão de Judá,
À raiz de Devi que venceu e o livro abrirá. / O céu, a terra e o mar,
E tudo o que neles há, / O adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor.
Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. / Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor.
Todo joelho se dobrará / Toda língua confessará / Que Jesus Cristo é o Senhor.
Deus adorado Em Israel.


LITURGIA DA CONFISSÃO DE FÉ

Ofertório - Canto Congregacional – Hino “Graças rendemos” (CTP – 223)
Graças rendemos, Deus de luz e amor,
Pelo dom de Cristo, nosso salvador
Pelo que nos deste com bondosa mão.
Pelos bens da vida: veste, abrigo e pão.
Graças rendemos, Deus de luz e amor;
Pelo dom de Cristo, nosso salvador.
Pelos amigos que, Senhor, te apraz
Congregar conosco, nesta doce paz.
Dá-nos sempre o encanto de contigo estar,
Dá-nos sempre o gozo do teu nome honrar.

Tempo para as Crianças



Oração de gratidão e intercessão –

 Cânticos – Conjunto de Louvor



Canto Congregacional – Hino “Despedida e Gratidão” (CTP – 316)
Grande Deus, em paz, agora, / Despedir-nos vem, Senhor
Certos de fruir as bênçãos / Que provêm do teu amor
Dá-nos forças / Neste mundo de amargor.

LITURGIA DA PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 Leitura do Antigo Testamento: Is 5. 1-7


Canto Congregacional - Hino “Fala à minha alma” (CTP – 102, 1ª. estrofe)
Fala à minha alma, ó Cristo, / Fala-me com amor!
Segreda com ternura: / “Eu sou teu Salvador!”

Graças, graças te rendemos / Pela tua redenção,
E rogamos, fervorosos, / Tua santa proteção.
Deus eterno, Reina em cada coração.

Bênção Apostólica – Poslúdio - Pastorais

