P ARA NOSS A SEMANA DE REFLEXÃO E ORAÇÃO
DE 20 A 26 DE JANEIRO
Dia 20 - Segunda feira: “Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá
glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade”. (Sl 115.1) O salmista
reconhece que somente a Deus devemos dar louvores e reconhecer a sua glória. Por
nenhuma hipótese podemos desejar glórias para nós, humanos, quaisquer que sejam
os resultados do nosso trabalho. Por isso, esse reconhecimento do salmista deve
ajudar-nos a entender que somente Deus tem méritos para serem reconhecidos.
Dia 21 - Terça feira: “Chegue a ti, Senhor, a minha súplica; dá-me entendimento,
segundo a tua palavra”. (Sl 119.169) Eis aqui um dos modelos de oração para
aqueles que se sentem submissos à vontade de Deus. Nessa dependência, está
também o reconhecimento de que devemos entender melhor a palavra divina, uma
vez que ao suplicar bênçãos, muitas vezes também queremos impor a nossa vontade
e julgamento. Por isso, a palavra do salmista é bem didática: “...dá-me entendimento,
segundo a tua palavra”.
Dia 22 - Quarta feira: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda
quando for velho não se desviará dele”. (Pv 22.6) O problema da educação dos
filhos, das crianças, é um dos grandes desafios para a família, para a igreja, para a
escola em geral. Tem sido difícil ensinar a criança a andar no caminho certo diante de
uma realidade social dura, complicada... Principalmente porque neste tempo, muita
gente participa do processo de educação dos nossos filhos: a televisão, a Internet, a
igreja, a escola, a família, a vizinhança! Não temos, uma educação homogênea. Há
vícios nesses vários segmentos educacionais. Todavia, cada família, e a igreja, pelo
menos, que se esforcem para “ensinar a criança no caminho em que deve andar”!
Dia 23 - Quinta feira: “Afasta de mim a falsidade e a mentira; não me dês nem a
pobreza nem a riqueza; dá-me o pão que me for necessário”. (Pv 30.8) O escritor
de Provérbios pede a Deus equilíbrio, em sua condição de vida; sobriedade para
superar a falsidade e a mentira. Num mundo ganancioso como o nosso, que os
cristãos tenham esta oração em mente. Na verdade, o que adianta ter riqueza às
custas da mentira, da falsidade? – Que Deus nos proteja desses males!
Dia 24 – Sexta feira: “A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura
suscita a ira”. (Sl 14.34) A natureza humana está sempre inclinada a responder com
furor aos insultos, às tentações, às provocações de cada dia. Nem sempre
conseguimos ser temperantes, cautelosos ao responder às provocações. Mas, o
ensino da Palavra de Deus está muito claro para nós. E nos parece muito atual diante
das circunstâncias em que vivemos. Por isso, vale a pena observar o que nos diz o
salmista. Certamente, superaremos melhor os atritos inevitáveis da vida.
Dia 25 - Sábado: “Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas
o Senhor pesa o espírito”! (Pv 16.2) Do nosso ponto de vista, parece que estamos
sempre agindo certo. Nossas idéias, atitudes, decisões e ate nossos louvores
parecem ser do agrado de Deus. Mas, nem sempre o que fazemos e dizemos estão
interiormente coerentes com o que aparentamos. Daí a pertinência das palavras do
autor do livro de Provérbios. Devemos, então, aprimorar o nosso comportamento.
Dia 26 – Domingo – “A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa
palavra o alegra”. (Sl 12.25) A ansiedade é um dos males que comprometem a
qualidade de vida de todos nós. Por vivermos numa sociedade complexa, de
relacionamentos conflitivos e diante da luta pela sobrevivência em situações nem
sempre confortáveis, procuremos a “boa palavra”, que vem de Deus! (LFS)
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GRATIDÃO A DEUS PELO ANIVERSÁRIO DA IGREJA
No próximo domingo comemoraremos mais um aniversário da Igreja.
Uma oportunidade de gratidão a Deus pelos 52 anos de trabalho, de missão
nesta cidade. Certamente que teremos muitas bênçãos para contar, para
comemorar. Tanto os mais antigos quanto os mais jovens podem
testemunhar sobre momentos de alegrias, vitórias, progressos. Mas também,
outros poderão testemunhar sobre momentos de tristezas e desafios!
É fundamental que nossa reflexão seja sobre tudo o que já
aconteceu nesta comunidade. Na reflexão, poderemos recuperar, trazer à
memória, coisas positivas que nos fizeram e nos fazem bem. Mas também
ponderar sobre situações amargas que nos deixaram lições.
É importante que continuemos olhando para a frente e para o alto,
para o Deus Eterno, que nos criou e continua nos sustentando. Esta Igreja
recebeu de Deus a missão de “trazer as boas novas” para os que ainda estão
nas trevas. “Estar nas trevas” é mais do que escuridão física. É ter a vida
nebulosa, sombria do ponto de vista moral e espiritual. Também os que
estão emocionalmente e fisicamente debilitados precisam das boas novas do
Evangelho de Cristo. Por isso, esta Igreja tem a missão de brilhar com seu
testemunho, com a demonstração de amor e solidariedade em relação aos
que padecem de todo tipo de constrangimento, na luta por uma vida com
qualidade.
Façamos deste momento de gratidão, de reflexão, também um
momento de compromissos, diante dos desafios que esta cidade nos propõe.
Assim como nós temos problemas de sobrevivência do ponto de vista físico,
moral e espiritual, muitos também têm. Não podemos ser egoístas em relação
à nossa salvação, conseguida através de Jesus Cristo. Por isso, vamos
compartilhar com os que vivem nesta cidade, o nosso amor e solidariedade,
para que mais gente consiga ter uma vida melhor neste mundo.
Pela Coroa Real do Salvador!
Rev. Leontino Farias dos Santos

2º. DOMINGO NO TEMPO COMUM - COR LITÚRGICA:
VERDE
LITURGIA DA ADORAÇÃO
 Prelúdio
 Convite à Adoração: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Amém! Cantemos
hinos em louvor ao nosso Deus. Saiamos ao Seu encontro com ações de graça!
 Canto Congregacional – "Adorai em majestade" (CTP – 1)
Adorai em majestade! / Toda glória seja dada
A Cristo Jesus! / Adorai em santidade!
Vinde, louvai, / E vos prostrai aos pés da cruz.
Exaltai, bem alto erguei / De Cristo o nome.
Adorai, glorificai / Jesus Cristo, o Rei!
Adorai em santidade! / Ele morreu, ele venceu: É o Reis dos reis!
Oração de Adoração

LITURGIA DA CONFISSÃO DE PECADOS
 Oração de Confissão:

Oficiante – Com humildade e fé, curvemos as nossas cabeças para confessar os
pecados através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos em silêncio!

 Momento de silêncio e Oração (Música suave)
 Declaração de Graça - (Oficiante) A graça do Senhor nosso Deus nos alcançou
através de Jesus Cristo. Ele nos deu o Seu perdão. Louvemos o Seu nome!
 Canto Congregacional – “Preciosa Graça de Jesus” (CTP – 112)
Preciosa graça de Jesus / Um infeliz salvou!
Eu cego estava, Deu-me luz, / Perdido e me buscou!
A graça então, meu coração, / Do medo libertou
Oh! Quão preciosa a salvação / Que a graça me ganhou!

 Conjunto de Louvor –

LITURGIA DA PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 Leitura do Antigo Testamento: Sl 119. 105-108
 Canto Congregacional - “Espírito do Trino Deus” (CTP – 383)
Espírito do trino Deus, vem sobre nós (2x)
Quebranta-nos, transforma-nos, orienta-nos, instrui-nos
Espírito do trino Deus, vem sobre nós.
 Leitura do Novo Testamento: Lc 8. 4-8
 Canto Congregacional – “ Espírito do Trino Deus!” (CTP – 383)
Espírito do trino Deus, vem sobre nós (2x)
Quebranta-nos, transforma-nos, orienta-nos, instrui-nos
Espírito do trino Deus, vem sobre nós.
Proclamação da Palavra – Lic. Nemir de Morais
 Conjunto de Louvor

LITURGIA DA REAFIRMAÇÃO DE NOSSA FÉ
 Todos: Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito
Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado; desceu ao Hades; ressuscitou ao terceiro dia; subiu
ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de
vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na santa Igreja
universal; na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do
corpo; e na vida eterna. Amém.

LITURGIA DA AÇÃO DE GRAÇAS E INTERCESSÃO
 Ofertório - Canto Congregacional – “Em tudo as tuas mãos” (CTP - 232 )

Perigos mil atravessei! / E a graça me valeu;
Eu são e salvo agora irei / Ao santo lar do céu.

Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido
E, às provisões do teu amor, bondosas, conduzido

Promessas deu-me o Salvador / E nele eu posso crer;
É meu Escudo e Protetor / Em todo o meu viver!

De ti nos vêm a salvação e as bênçãos incontáveis
Que dia a dia, ó pai, nos dão as tuas mãos amáveis.

 Tempo para as Crianças (Canto Hino 267, 1ª. Estrofe)
Vinde, crianças! Vinde a Jesus!
Ele ganhou-vos bênção na cruz!
Aos pequeninos ele conduz.
Oh! Vinde ao Salvador!

De ti vivemos, ó Senhor, e em ti nos alegramos,
Na comunhão do puro amor, que em Cristo desfrutamos.
Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos,
Nascida, ó Deus, da multidão de quanto a ti devemos
 Oração de gratidão e intercessão

Que alegria! Sem pecado ou mal,
Reunir-nos todos, afinal,
Na santa pátria celestial
Com Cristo, o Salvador1

 Bênção Apostólica –


Poslúdio – Pastorais

