PARA NOSSA SEMANA DE REFLEXÃO E ORAÇÃO
De 27 de janeiro a 02 de fevereiro
Dia 27 - Segunda feira: “O justo viverá pela sua fé”. (Hc 2.4) Já entre os profetas
essa máxima do cristianismo estava presente. O anúncio aqui, é no sentido de que
acima das boas obras, é preciso que se cultive a fé em Deus, a fim de que se tenha
como herança o Reino dos Céus. Não há outro caminho!
Dia 28 - Terça feira: “Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos
vêem mentiras, contam sonhos enganadores, e oferecem consolações vazias;
por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor” (Zc 10.2) Esta
palavra profética é válida para os nossos dias tanto quanto foram válidas para o
passado. Cabe-nos verificar quais são os nossos “ídolos do lar”, no presente, que têm
tomado o lugar de Deus e interferido na qualidade de nossa vida religiosa. Há muita
gente também que busca consolações vazias em pessoas e coisas ou em fenômenos
que nada têm a oferecer à nossa fé. Cuidado com este tipo de religiosidade!
Dia 29 - Quarta feira: “Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: Convertei-vos a
mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, com choro e com pranto”.
(Joel 2.12) A verdadeira conversão resulta de uma experiência séria de contrição e
arrependimento. No passado, os que se arrependiam, até pano de saco vestiam como
sinal de seu sofrimento diante da realidade do pecado constrangedor. Por isso,
independentemente do tipo de crença e de nosso status na religião, convém que cada
um se disponha a rever a sua vida, as suas práticas e, se necessário, se convertam!
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DAÍ GLÓRIA AO SENHOR!
Hoje é dia especial na vida desta Igreja, para cânticos e louvores ao
nosso Deus. Há 52 anos, irmãos movidos pela fé e esperança em Deus,
organizaram-se como membros desta Igreja. Nessa caminhada de mais de
meio século, muitas coisas boas e ruins aconteceram.
Não vale a pena recordar coisas ruins que trouxeram tristezas e
sofrimento para nós. Pois foram as coisas boas que nos permitiram chegar
até aqui. Certamente que muitos encontraram aqui, motivos para cantar,
comemorar, cultivar a salvação obtida aos pés de Cristo. Muitos foram
confortados, desafiados, enriquecidos com a pregação da Palavra de Deus!

Dia 30 - Quinta feira: “...porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e
como o orvalho da madrugada, que cedo passa”. (Os 6.4) Eis aqui uma denúncia
sobre o amor de muitos que praticam um amor frágil, inconsistente, sem substância.
Logo, também é necessário que façamos uma revisão em nossa maneira de amar a
Deus e ao próximo. Como tem sido o nosso amor? Qual é a qualidade de nosso
afeto? Há consistência em nossos atos e palavras de amor? Como isto se evidencia
em nossa vida na família, no trabalho, na Igreja, no mundo?

Dos que um dia saíram, por motivos diferentes, nem todos se
perderam ou negaram a fé. Foram para outras cidades, para outras igrejas.
Dos que abandonaram a fé, há aqueles que, se ainda vivos, poderão retomar
à sua militância neste arraial do Senhor Jesus. Cabe-nos, como desafio, orar
por eles, na esperança de que um dia caiam em si e, à semelhança do Filho
Pródigo, tomem a decisão de voltar.

Dia 31 – Sexta feira: “Mas se o perverso se converter de todos os pecados que
cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo,
certamente viverá; não será morto”. (Ez 18.21) A mensagem profética que nos vem
do Antigo Testamento, já aponta para o sentido e a presença da graça de Deus para
aqueles que se dispõem a ter uma nova vida. Logo, não há como não esperar e
confiar na salvação que vem de Deus para o coração humano! Se assim podia ser dito
no Antigo Testamento, muito mais podemos dizer hoje, no tempo especial da graça.
Todo aquele que tiver fé em Jesus para a salvação, certamente não morrerá...

Há os que gostariam de estar entre nós, mas que estão impedidos:
por doença, por mudança de cidade ou qualquer outro impedimento. Todos
estes também devem ser lembrados em nossas orações para que sejam
confortados ou mesmo tenham condições de retornar.

Dia 01 - Sábado: “Disse Jesus: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a
mim, porque dos tais é o reino dos céus”, (Mt 19.14) Jesus está aqui, preocupado
com o espaço que as crianças devem ter em nosso meio, em nossa religião, em
nosso relacionamento. Nem sempre isso é lembrado; mas aqui as palavras de Jesus
confirmam a importância que elas têm para nós, como herdeiras do “reino dos céus”.
Dia 02 – Domingo – “Então perguntou Jesus: Mas vós, quem dizeis que eu sou?
Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo”. (Mc 8.29) Esta pergunta de Jesus
a seus discípulos pode hoje ser encaminhada a nós. Quem é Jesus para nós, em
nosso lar, em nosso trabalho, em nossa vizinhança, em nossa Igreja? Certamente que
para uns, Jesus já significa nada! Para outros ainda significa alguma coisa. E para
nós?

Quanto aos que aqui se encontram, é tempo de valorizar o tempo que
Deus nos dá para louvá-Lo com alegria, na companhia de queridos irmãos
que enriquecem a nossa espiritualidade com testemunhos autênticos de fé e
amor fraternais. Aproveitemos para valorizar o outro enquanto está próximo.
Aproveitemos para orar uns pelos outros e, assim, em comunhão, para juntos
caminhar e trabalhar pelo Reino de Deus.
Que seja este momento, um tempo de gratidão, reflexão e
compromisso para que ao deixarmos este mundo o deixemos melhor do que
o encontramos.
Pela Coroa Real do Salvador!
Rev. Leontino Farias dos Santos

3º. DOMINGO DO TEMPO COMUM - COR LITÚRGICA: VERMELHO
LITURGIA DA ADORAÇÃO
Prelúdio – Piano
Convite à Adoração: Que a paz de Deus permaneça conosco. Louvemos ao Senhor
na beleza de Sua santidade. Louvemos ao nosso Deus porque grandes coisas o
Senhor tem feito por nós e, por isso, estamos alegres!
Canto Congregacional – Hino: “Louvores a Deus” (CTP – 79)
Louvores a Deus, mui sinceros louvores, / Tributa a minha alma com grande fervor;
Só tu és a fonte de graça e favores, / Divina promessa, recursos de amor.
Louvar-te, Senhor, meu desejo constante / Meus votos ardentes, empenho sem par
Louvar-te na vida, no lar ou distante, / Sozinho ou na igreja, por todo lugar.
Aceita, Senhor, a expressão de minha alma, / Tributo de graças, pois tudo me dás;
Nos dias de lutas, nas horas de calma, / Contigo, Senhor, tenho a bênção da paz.
Não cesse em meus lábios o canto sincero, / De gratos louvores, tributo leal;
Vencer a jornada contigo eu espero, / Por bênção divina, favor paternal.
Oração de Adoração –

LITURGIA DA CONFISSÃO DE PECADOS

E dos erros livra os teus! / Alumia, alumia Nossas almas, grande Deus!
Proclamação da Palavra – Rev. Leontino Farias dos Santos
Participação de Carlos Ferle e Rose

LITURGIA DA CONFISSÃO DE FÉ
Todos: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou
perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas,
porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nem altura,
nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus Nosso Senhor.
Recepção de novos Membros
Conjunto de Louvor

LITURGIA DA AÇÃO DE GRAÇAS E INTERCESSÃO
Histórico da 1ª. IPI de Mauá

Momento de silêncio e Oração (Música suave)

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.

Declaração de Graça - (Oficiante) Pela graça preciosa de Deus os nossos pecados
são perdoados. Adoremos, agradecidos, ao nosso Senhor e Pai.

Graças rendemos, Deus de luz e amor;
Pelo dom de Cristo, nosso salvador.

Canto Congregacional – Hino “A alegria está no coração” (CTP – 50)
A alegria está no coração/ De quem já conhece a Jesus
A verdadeira paz só tem aquele / Que já conhece aJesus.
O sentimento mais precioso / Que vem do nosso Senhor
É o amor que só tem / Quem já conhece a Jesus.
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Pelos amigos que, Senhor, te apraz
Congregar conosco, nesta doce paz.
Dá-nos sempre o encanto de contigo estar,

Chamada à Confissão: (Oficiante) – Deus espera de nós um espírito quebrantado e
contrito para a confissão de nossos pecados. Em silêncio, confessemos.

Tempo para as Crianças - (1ª. estrofe do hino 267- CTP)

Oração de gratidão e intercessão –
Canto Congregacional – Hino “O Pendão Real” (CTP - 412)
Um pendão real vos entregou o Rei, / A vós, soldados seus;
Corajosos, pois, em tudo o defendei, / Marchando para os céus.

Conjunto de Louvor

LITURGIA DA PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA

Com valor! Sem temor! / Por Cristo prontos a sofrer!
Bem alto erguei o seu pendão, / Firmes sempre até morrer!

Leitura do Antigo Testamento:
Canto Congregacional – Hino “A Palavra da Vida” (CTP – 101, 1ª. estrofe)

Eis formados já os densos batalhões / Do grande Usurpador;
Declarai-vos hoje bravos campeões! / Avante sem temor!

Fonte da celeste vida, vem Descobre o teu poder! / Vivifica os sem alento, faze os
mortos renascer! / Vida eterna, vida eterna, Vem a todos conceder.

Quem receio sente no seu coração / E fraco se mostrar,
Não receberá o eterno galardão / Que Cristo tem pra dar.

Leitura do Novo Testamento

Pois sejamos todos a Jesus leais / E ao seu real pendão!
Os que na batalha sempre são fiéis / Com Ele reinarão.

Canto Congregacional – Hino “ A Palavra da Vida” (CTP - 101, 2ª. estrofe)
Vêm abrir teu santo livro; resplandece, ó luz dos céus! / Afugenta a todo engano e

Bênção Apostólica – Poslúdio – Pastorais -

