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“Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó 

 por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, 

 seu Deus”. 

Salmo 146.5) 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 15 de dezembro de 2013. 
3º Domingo do Advento 

Tema: Que venha o amor! Lucas 3.7-18  

                                                LITURGIA 
 ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo 
  . Lapinha              {Adélia Prado} 
Quando éramos pobres e eu menina, 
era assim o Natal em nossa casa: 
quatro semanas antes, a palavra Advento sitiava-nos, 
domingo após domingo. 
Comeríamos melhor naquele dia, seríamos pouco usuais: 
vinho, doces, paciência. 
Porque o Menino estremecia no feno 
e nos compadecíamos de Deus até as lágrimas. 
Olhando a manjedoura, o que eu sentia 
- sem arrimo de palavras- 
era o que sinto ainda: 
"O desejo de esbeltez será concretizado." 
À luz que não tolera excessos, 
o musgo, a areia, a palha cintilavam, a pedra. 
 Eu cintilava. 
   . Cânticos :  Adoremos ao Senhor  HE 8 {manhã}  
                          Natal brasileiro    Cancioneiro Nº 6 {noite} 
 
CONFISSÃO 
   . Solo 
   . Natal                             {Dietrich Bonhoeffer} 
Para os grandes e poderosos desse mundo, existem dois   
lugares que a coragem deles não ajuda muito; eles, no interior 
de suas almas têm profundo medo, e correm desses lugares. 
Esses lugares são a manjedoura e a cruz de Jesus Cristo.   
Nenhuma pessoa poderosa tem a ousadia de se aproximar da 
manjedoura, e isto inclui o rei Herodes. É nesse lugar que os 
tronos tremem, os grandes caem, os proeminentes morrem 
porque Deus está com os humildes. Quem entre nós celebrará 
o Natal corretamente? Quem finalmente depositar todo po-
der, toda honra, toda reputação, toda vaidade, toda         
arrogância, todo individualismo ao lado da manjedoura e 
permitir que somente Deus seja exaltado; quem olhar para a 
criança na manjedoura e ver a glória de Deus precisamente 
em sua humilhação. 
   .  Momentos de silêncio 
   . Cânticos :  Jesus Nasceu! HE 12 {manhã} 
                  Vamos nós festejar     Cancioneiro Nº 4 {noite} 
 
 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Isaías 35.1-10 {p.961}, Tiago 5.7-10  
 {p. 1602} , Mateus 11:2-11 {p. 1261} .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   . Mensagem 

  
 COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Convite à coragem            {Padre Paulinho} 
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. 
... não busquemos nosso próprio interesse, mas o da maioria,    
sobretudo dos que, à semelhança de José e Maria, foram excluídos 
da cidade e, como uma família sem terra, obrigados a ocupar um 
pasto, onde brilhou a esperança. 
Tenhamos coragem de fazer do estrume, adubo para nosso      
canteiro de lírios: de recitar poesia mesmo que não sejamos poetas, 
de cantarolar melodias mesmo que não sejamos músicos, de pintar 
o sete/oito/nove/mil mesmo que não sejamos pintores ou         
escritores, de declarar nossos amores mesmo que ainda não     
tenhamos encontrado a pessoa amada…   Só, e somente só, por  
sabermo-nos morada do amor que nos fecunda em gravidez     
inefável!   
Tenhamos coragem de trocar o Papai Noel pelo Menino Jesus, o 
shopping pela igreja, a mercadoria pela compaixão… E aquecidos 
pela fé, celebraremos assim uma verdadeira festa, aquela que, no 
dia seguinte, não deixa ressacas de farturas, faturas e fissuras, mas 
enche o coração de júbilo e simplicidade. 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO                                                    {Papa Francisco} 
...mas a luz de Jesus é outra coisa. Não é uma luz da ignorância; é 
uma luz de sabedoria, diferente da luz do mundo. A luz do mundo é 
artificial, forte como um fogo de artifício, como um flash, mas a de 
Jesus é mais forte, embora branda: é uma luz tranquila, de paz, 
como a luz da noite de Natal, sem pretensões.    
   . Canto: Cântico de Natal HE 10 {manhã} 
                  Santos Reis (Reisado)   Cancioneiro. Nº 2 {noite}  
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. Amém”. 
   .  Avisos e agradecimentos  
   .  Bênçao final 
   . Tríplice Amém. 

 


