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Domingo, 09 de dezembro de 2018
2º Domingo do Advento
─────────────────────────

LITURGIA

ADORAÇÃO

────────────────────────

Canto: HE 14 “Num humilde presépio” (manhã)
Momentos de Louvor: (noite)
Cancioneiro 07 “Isaías 9.6”
Cancioneiro 04 “Vamos nós festejar”

Prelúdio
Coro MW “Vinde, fiéis”
Estamos no mês de dezembro:
Tempo de dedicação e renovação!
Tenhamos coragem de falar às nossas crianças que,
em vez de brinquedos e bolas,
peçam bênçãos e graças,
abrindo seus corações para destinar aos pobres
todo supérfluo que entulha nossos armários e gavetas.
A sobra de um é a necessidade de outro,
e quem reparte bens partilha Deus (...)
Tenhamos coragem de cobrir nossas mesas de Natal
com afeto e compaixão…
Dispostos a renascer com o Menino,
Com urgência, trataremos de sepultar iras e invejas,
amarguras e ambições desmedidas,
para que o nosso coração seja acolhedor
como a manjedoura de Belém.
{Pe. Paulinho}

Canto: HE 20 “Nasceu Jesus”

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Lc 1.68-79 {pg. 1332}
Coro MW “Noite Jubilosa”
Momentos de silêncio
Não nos deixes perder a Tua luz.
Tudo parece convidar a apagar luzes
e flertar com o desespero.
Mas o sol continua o seu movimento diário
e neste momento há uma a criança
que está nascendo e fazendo o mundo recomeçar.
Que a estrela que guiou os buscadores do oriente
quebre o feitiço/cegueira da nossa consciência,
a escuridão dos nossos sentidos,
as impossibilidades do nosso olhar.
Que a tua luz nos leve para além
da epidérmica sensação
que não podemos esperançar.
{Edson Fernando de Almeida}

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
Leitura Bíblica: Lucas 3.1-6 {pg. 1335}
Mensagem
Coro MW “A Oferta Perfeita”
Convite à mesa

COMUNHÃO

Sabe, Ernesto...
Eu te invejo porque viveste
Enquanto eu falei sobre a vida.
Eu te invejo porque amaste
Enquanto eu declamei o amor.
Eu te invejo porque apenas
Me engajei na palavra engajamento
Mas tu lutaste encarnadamente
Sem precisar de rótulos.
Eu te invejo porque pensava ser cristão
Enquanto tu pensavas que não eras.
{Jonas Rezende}

Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 36 “Buscai primeiro o Reino de Deus”
Cancioneiro 38 “Saber amar”

CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Enquanto o amor pesar mais que o mal na balança,
Enquanto existir pureza no olhar de uma criança,
Enquanto houver um abraço...
Há de se ter esperança.
{Bráulio Bessa}

Canto: HE 12 “Jesus, nasceu!”
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos Amém
Bênção Final e Tríplice Amém

