PARA NOSSA SEMANA DE REFLEXÃO E ORAÇÃO
De 17 a 23 de Fevereiro
Dia 17 - Segunda feira: “...Na verdade, falei do que não entendia; coisas
maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia”. (Jó 42.3) Às vezes
nós também nos embaraçamos no que se refere a Deus, Seu poder, Sua justiça, Seu
projeto de salvação e Sua benevolência em relação ao ser humano. Há quem ache
que Deus é injusto por não fazer o que se pretende ou mesmo porque não atende às
nossas orações do jeito que entendemos ser o ideal. Foi assim que Jó também viu
Deus em seu sofrimento. Mas agora, recuperado, ele declara que “não entendia” que
“não conhecia” as coisas de Deus. É certo que um dia entenderemos melhor!
Dia 18 - Terça feira: “”Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do
meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor; fá-los-ei voltar para a terra que dei a
seus pais, e a possuirão’. (Jr 30.3) Estas palavras do profeta Jeremias estão
relacionadas à promessa de Deus de trazer o Seu povo do cativeiro da Babilônia. São
palavras de esperança! Para nós, pode ser que o sofrimento do dia-a-dia já dure muito
tempo. Todavia, não podemos nos esquecer que adoramos um Deus que também nos
dá esperança em meio às dificuldades que enfrentamos em nossa jornada. O
livramento do Senhor vem! E vem para restaurar nossa alegria e dar sentido à vida.
Dia 19 - Quarta feira: “Porque a boca fala do que está cheio o coração”. (Mt
12.34) Este texto sequencia as palavras de Jesus quando disse: “...pelo fruto se
conhece a árvore” (vs. 33). É uma crítica severa aos fariseus e sua blasfêmia contra
Jesus. Em muitas situações pode ser que interiormente estejamos cheios de raiva,
ódio, ressentimentos, malícia, contra alguém e, daí, nossa boca expresse a maldade
que está em nós. Precisamos, então, buscar em Jesus valores que nos enriqueçam
espiritualmente do amor de Deus que dá sentido à nossa vida e a do outro.
Dia 20 - Quinta feira: “Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e
pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este
recebe pecadores é como com eles”. (Lc 15.1 e 2) Fariseus e escribas nunca
entenderam bem o caráter do ministério de Jesus. Em sua visão, Jesus não deveria se
misturar com aqueles que o judaísmo discriminava. Mas, Jesus não veio ao mundo
para seguir fariseus e escribas ou outros caprichos humanos. Ele veio para salvar a
todos, independentemente de sua origem ou condição social.
Dia 21 – Sexta feira: “Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que
subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará; porque Deus, o
Pai, o confirmou com o seu selo”. (João 6.27) Muitos vivem a trabalhar só pela
comida. Estão sempre assoberbados, sem tempo para pensar em Deus, nos valores
do espírito, ou em uma espiritualidade rica que lhe garanta, inclusive, também uma
vida material estável. É tempo de se pensar em “buscar primeiro o reino de Deus e a
sua justiça”, na certeza de que as outras coisas nos serão acrescentadas.
Dia 22 - Sábado: “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de
ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores”. (Rm 5.8) Esse amor de
Deus por nós, é a razão de nosso viver. Precisamos reconhecê-lo e responder a esse
amor de maneira prática, através do amor ao nosso próximo, à natureza e ao próprio
Deus. Todas as nossas palavras e atos devem expressar nossa resposta a esse amor.
Dia 23 – Domingo – “Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como
para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a
recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo”. (Cl 3.23 e
24) O apóstolo Paulo refere-se, aqui, aos deveres da família, envolvendo relações de
pais, filhos, marido e esposa. Todos sabemos que o relacionamento entre familiares
nem sempre é bom. Há coisas, palavras, situações que nem sempre temos coragem
de expor, mas que ocorrem de maneira agressiva entre familiares., Paulo recomenda
que consideremos o outro, na família, como se fosse o próprio Cristo. Isso é tudo!.
Ofender o outro, é ofender o próprio Cristo! (LFS).

1ª. Igreja Presbiteriana Independente de Mauá
Organizada em 21/01/1962
Av. da Saudade, 536 - Fone 4555-0700
E-mail: ipimaua@hotmail.com
Site: www.ipimaua.com.br
Pastor - Rev. Leontino Farias dos Santos - Fone: 15-3225-9056
Lic. Nemir de Morais- Fone: 11-4330-1318
_____________________________________________________________________________

BOLETIM DOMINICAL 16 de Fevereiro de 2014

-

Ano 52 - Nº 07/14

DEUS PODE AGIR NA CRISE ECONÔMICA!
Desde o final do ano passado cresce sobre todos nós a crise
econômica com o aumento dos juros. De uma maneira ou de outra a
crise bate à nossa porta e ameaça a nossa estabilidade.
As conseqüências dessa situação cresce sobre todos nós.
Uma das ameaças é o desemprego. Teme-se que milhões de
trabalhadores fiquem desempregados no Brasil, sem perspectivas de
recolocação no mercado de trabalho, a curto e médio prazo. A
preocupação com o dia de amanhã é grande; e muitos até ironizam o
texto bíblico onde Jesus diz que não devemos nos preocupar.
Embora seja esta a realidade ao nosso redor, não podemos
deixar de considerar que “o tempo de crise” é também o “tempo da
oportunidade”. Oportunidade para a criatividade, para novas
descobertas e alternativas de sobrevivência, para a mudança ou
encontro de sentido para a vida; oportunidade para a ação do próprio
Deus sobre a vida humana.
Em muitas situações no passado, Deus falou e agiu sobre o
seu povo no meio da crise. A mensagem do Evangelho de Cristo
começa com um apelo ao arrependimento, nas palavras de João
Batista, num tempo de grave crise. E a palavra proclamada era
mesmo a de arrependimento! O povo precisava arrepender-se e abrir
o coração para receber o Salvador, Jesus Cristo!
Os poderes rebeldes deste mundo, encarnados em pessoas
que comandam os principais países do planeta, entendidos em
sistemas financeiros, em economia global, todos, precisam rever suas
estratégias, e reconhecer que seus deuses, seus ídolos, seus “papéis”
com valor de moeda estão sempre sujeitos ao fracasso. Por isso, é
tempo de pensar em Deus.
Quanto a nós, resta imaginar e acreditar que “nem tudo está
perdido” quando chega a crise econômica. Pois o Senhor da história é
o próprio Deus, e que esta pode ser a grande oportunidade de
também revermos os nossos valores, nosso padrão de vida, nossa
maneira de viver e sentir a vida.
Rev. Leontino Farias dos Santos

6º. DOMINGO NO TEMPO COMUM - COR LITÚRGICA:
VERDE – CULTO DAS 18 HORAS

 Prelúdio –

 Convite à Adoração: “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, adoremos ao
Senhor! Ele é o nosso Deus e Senhor do céu e da terra.

 Oração do Pai Nosso – Poslúdio – Avisos

ORDEM DO CULTO MATUTINO DAS 09 HORAS
REUNIMO-NOS PARA ADORAR AO SENHOR

 Canto Congregacional – Hino: “Santo! Santo! Santo” (CTP - 34)

 Prelúdio
 Convite à Adoração: O Senhor está em seu Santo Templo. Louvemos o seu
nome com alegria, na beleza de Sua santidade!

 Oração de Adoração –

 Canto Congregacional – Hino “Ao Deus Supremo” CTP – 66)

 Conjunto de Louvor e Adoração

 Oração de Adoração

LITURGIA DA CONFISSÃO DE PECADOS

 Chamada à Confissão: (Oficiante) – Preparemo-nos para a confissão de pecados.

 Momento de silêncio e Oração (Música suave)
 Oração de confissão em voz alta
 Declaração de Graça - (Oficiante) Embora sem méritos diante de Deus, a Sua

graça alcançou-nos através de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor pela
“redenção”..

RECONHECEMOS NOSSOS PECADOS

 Oficiante – Confessar pecados é a grande oportunidade que têm os filhos de

Deus para uma vida de comunhão com Ele e com o próximo. Façamos deste
instante um tempo para a contrição, o arrependimento e a confissão. Preparemonos, cantando.
 Canto Congregacional – Hino “Deus está presente” (CTP – 43)
 Momento de silêncio e Oração (Música suave)

 Canto Congregacional – Hino “Brilha Jesus” (CTP – 20)

 Oração de Confissão em voz alta

 Tempo para as Crianças

 Declaração de Graça - (Oficiante) A graça de Deus está sobre nós. Pela mediação
de Jesus Cristo, Deus perdoa os nossos pecados e restitui-nos a alegria de Sua
salvação.

LITURGIA DA PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA

 Leitura do Antigo Testamento:

 Canto Congregacional - Hino “A História de Cristo” (CTP – 109, 1ª. E 2ª. estrofes)

 Leitura do Novo Testamento:
 Canto Congregacional – “A História de Cristo” (CTP - 109, 3ª. E 4ª. Estrofes)
 Proclamação da Palavra – Lic. Nemir de Morais

 Conjunto de Louvor

LITURGIA DA CONFISSÃO DE FÉ
 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.

LITURGIA DA AÇÃO DE GRAÇAS E INTERCESSÃO

 Ofertório - Canto Congregacional – Hino - “Quero chegar” (CTP – 239)
 Oração de gratidão e intercessão –
 Canto Congregacional – Hino “Shalom, Adonai” (CTP – 501)

 Canto Congregacional – Hino “Louvores a Deus” (CTP – 79)

DEUS NOS FALA PELA SUA PALAVRA

 Leitura do Antigo Testamento
 Canto Congregacional – “As novas do Evangelho” (CTP – 103, 1ª. estr.)
 Leitura do Novo Testamento
 Canto Congregacional - “As novas do Evangelho” (CTP – 103, 2ª. estr.)
 Proclamação da Palavra – Rev. Leontino Farias dos Santos

 Canto Congregacional – Hino “Confiança” (CTP – 142)

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.
RENOVEMOS NOSSA COMUNHÃO COM DEUS
 Canto Congregacional (Ofertório) – “Daí graças ao Senhor” – (CTP - 224)
 Oração de Gratidão e Intercessão
 Distribuição do Pão e do Cálice (Hino “Ó Jesus, ó vera Páscoa” (CTP 254)
 Envio

 Canto Congregacional – Hino “Oh que paz Jesus me dá” (Hino 186 - CTP)
 Bênção Apostólica – Poslúdio - Pastorais

