1ª. Igreja Presbiteriana Independente de Mauá
PARA NOSSA SEMANA DE REFLEXÃO E ORAÇÃO
De 03 a 09 de fevereiro
Dia 03 - 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 04 - 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 05 - 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!
Dia 06 - 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?
Dia 07 – 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...
Dia 08 - 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 09 – Domingo – “Então perguntou Jesus: Mas vós, quem dizeis que eu sou?
Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Hoje, Jesus também nos faz a
mesma pergunta. 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, membros da Igreja de Jesus
Cristo no mundo? (LFS)
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FÁBULA DA CONVIVÊNCIA
Durante uma era glacial, muito remota, quando parte do globo
terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não
resistiram ao frio intenso e morreram, indefesos, por não se adaptarem às
condições do clima hostil.
Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa
tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, e juntar-se mais e
mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos,
bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se enfrentando por
mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de
cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente
aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou
morte e afastaram-se feridos, magoados, por não suportarem mais tempo os
espinhos dos seus companheiros.
Doíam muito...
Mas, essa não foi a melhor solução: afastados, separados, logo
começaram a morrer congelados; os que não morreram voltaram a se
aproximar, pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que,
unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o
suficiente para conviver, resistindo à longa era glacial.
Sobreviveram...
É fácil trocar palavras, difícil é interpretar os silêncios!
É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar!
É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração!
É fácil apertar as mãos, difícil é reter o seu calor!
É fácil sentir o amor, difícil é conter sua torrente!
Que possamos nos aproximar uns dos outros com amor e serenidade
de tal forma que nossos espinhos não firam as pessoas que mais amamos
tanto no trabalho, na escola, na igreja, em casa ou na rua.
Autor Desconhecido

4º. DOMINGO NO TEMPO COMUM - COR LITÚRGICA:
VERDE – CULTO DAS 18 HORAS
Prelúdio – Piano

LITURGIA DA ADORAÇÃO

comprometidos com ele, e, por sua causa, com a felicidade de todos os
homens. Cremos que o Espírito Santo age em nós; cremos que é força,
sustento e bondade em nossa vida. Por isso, buscamos a integridade de
caráter, a vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade,
tendo no amor o nosso distintivo. Assim Deus nos ajude! Amém!

Convite à Adoração: Vem Espírito Santo criador! Desde o princípio deste vida à
criação, e sem o teu talento não somos nada. Louvemos com alegria ao Senhor!

 Ofertório - Canto Congregacional – “Graças dou, sim, pela vida” (CTP- 228 )

 Canto Congregacional – “Ó Rei Sublime” (CTP- 30)

 Oração de gratidão, pão e vinho

 Oração de Adoração

LITURGIA DA SANTA EUCARISTIA

Distribuição dos elementos da Santa Ceia (Canto hino 255 – CTP, “De joelhos” )
Envio -

 Conjunto de Louvor

LITURGIA DA CONFISSÃO DE PECADOS
 Oração de Confissão:

Oficiante – Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está
perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, seus pensamentos; Converta-se
ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o Senhor nosso Deus, porque
é rico em perdoar.


Momento de silêncio e Oração (Música suave)



Oração em voz alta



Declaração de Graça - (Oficiante): Bem-aventurado aquele cuja iniquidade
é perdoada, cujo pecado é coberto. Em nome de Jesus Cristo, somos
perdoados.

.
 Canto Congregacional – ”O Grande Amor de Deus” (CTP– 52)
 Tempo para as Crianças (Canto Congregacional – CTP - Hino 267, 1ª. Estrofe)
 Oração pelas crianças

LITURGIA DA PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 Leitura do Antigo Testamento
 Canto Congregacional – “As novas do Evangelho” (CTP – 104, 1ª. estrofe)
 Leitura do Novo Testamento
 Canto Congregacional - “As novas do Evangelho” (CTP – 104, 2ª. Estrofe)
Proclamação da Palavra – Rev. Leontino Farias dos Santos
 Conjunto de Louvor

LITURGIA DA REAFIRMAÇÃO DE NOSSA FÉ
 Todos: Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que
sua força e bondade são maiores que nossa fraqueza. Cremos que Jesus
Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e a orientar-nos.
Cremos na sua Palavra, registrada nas Escrituras. Estamos

 Bênção Apostólica
 Poslúdio – Pastorais

ORDEM DO CULTO MATUTINO DAS 09 HORAS
Prelúdio – (Silêncio e oração)
REUNIMO-NOS EM NOME DE DEUS
Convite à Adoração
Canto Congregacional: “Vossas cabeças levantai” (CTP- 328)
Oração de Invocação
SOMOS DESAFIADOS À CONFISSÃO DE PECADOS
Convite à confissão: Is 55. 6-7
Confissão de pecados em silêncio
Oração de Confissão de pecados em voz alta
Declaração de graça: Sl 116. 1-5
Canto Congregacional – “Ao único que é digno” (CTP – 21)
ACOLHEMOS A PALAVRA DE DEUS
Leitura Bíblica e Proclamação da Palavra de Deus: Rev. Leontino F. dos Santos
Canto Congregacional – “Mais DE Cristo” (CTP – 245)
REAFIRMAMOS A NOSSA FÉ COMO CRISTÃOS
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.
RENDEMOS GRAÇAS A DEUS
Canto Congregacional – (Ofertório) “Eu quero ser” (CTP- 248)
Oração de ação de graças e intercessão –
Bênção Apostólica – Poslúdio - Pastorais

