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Domingo, 02 de dezembro de 2018
1º Domingo do Advento
─────────────────────────

LITURGIA

ADORAÇÃO
Prelúdio
Coro MW “Nós temos esta esperança”
Pai misericordioso, o que será viver sob a luz
encantada desta estrela do oriente que mais uma vez
teimosamente insiste em brilhar sobre nós? Estamos
tão habituados a viver em meio a sombras,
opacidades e medos...
Ajuda-nos Amoroso. Ajuda-nos a não desistir desta
luz, a Tua luz. Que ela ilumine os porões dos nossos
medos ocultos que, dia a dia, vão escurecendo os
nossos olhos, tornando-os cegos ao milagre da vida
que brota, que nasce e se renova a cada momento
diante e dentro de nós. (...)
Que a tua luz ilumine nossas feridas, fragilidades,
interrogações e limites. Longe de nós um natal feito
de embrulhos e confeitaria que esconde debaixo da
toalha a nossa condição de mendigos da tua graça,
sedentos de teu amor. Somos humanos, somos
frágeis, somos uma bolha de sabão e como Jesus,
nascemos dessa fragilidade e nenhum berço de ouro
poderá ocultar a verdade de que a vida é um milagre,
uma dádiva, um presente, jamais uma posse.
{Edson Fernando de Almeida}

Canto: HE 17 “Natal” (1ª, 4ª e 5ª estrofes)

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Salmo 25.1-10 {pg. 759}
Coro MW “Ó vem, Emanuel”
Momentos de silêncio
Que saibamos permanecer em silêncio agora
acolhendo do fundo do nosso ser
toda a Sua proximidade,
toda a ternura divina que Você dispensa sobre nós.
E assim,
ainda que por um milésimo de segundo,
nos sintamos nascidos do Seu amor,
banhados por Sua luz.
{Edson Fernando de Almeida}

Canto: HE 17 “Natal” (2ª e 3ª estrofes) (manhã)

────────────────────────

Momentos de Louvor (noite)
Cancioneiro 55 “A beleza de Cristo”
Cancioneiro 03 “Anunciação”

 Recepção dos Novos Membros 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
Leitura Bíblica: Lucas 21.25-36 {pg. 1376}
Mensagem
Coro MW “Três Reis Magos”

 Posse Pastoral 
COMUNHÃO
Convite à mesa
Que a tua luz dissolva o ciclo torturante dos nossos
ressentimentos que silenciosamente escravizam a nós
e àqueles com quem convivemos. Que tua luminosa
graça nos segrede neste Advento que, para além de
seres biológicos de necessidades, somos a vida que
pensa, que sente, que se emociona, que ama. Somos
filhos e filhas da Luz e não prisioneiros de quaisquer
determinismos cegos do presente.
{Edson Fernando de Almeida}

Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 40 “Convite ao compromisso”
Cancioneiro 52 “Consagração”

 Homenagem aos Pastores Eméritos 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Brilhe em nós tua inebriante luz. Apenas brilhe.
Que saibamos apenas acolhê-la.
Que ela penetre até o nosso mais íntimo de nós,
em desconcertante anuncio:
Eu amo o ser humano que você é
e não o falso deus, perfeito, que você gostaria de ser.
{Edson Fernando de Almeida}

Canto: HE 134 “Tributo de louvor”
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos Amém
Bênção Final e Tríplice Amém

