“Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus,
louvai-o nas alturas. Louvai-o, todos os seus
anjos; louvai-o todas as suas legiões celestes”
(Salmo 148.1-2)
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Ecclesia Reformata et Semper Reformanda

Domingo, dia 1º de janeiro de 2012
1º Domingo após o Natal
CELEBRAÇÃO DO ANO NOVO
ADORAÇÃO
Prelúdio
Solo: Lizette Pinhão (manhã)
Diante de nós se descortina o infinito.
Para onde nos levarão nossos passos se tu não os dirigires?
Tão repleto de certezas está o mundo, que de tudo duvidamos.
O que ensinaremos a nossos filhos? O que deixaremos
para eles?
A noite persegue o dia, a velhice persegue o jovem.
Onde estará a felicidade que não passa, a alegria que
não fica para trás?
Mesmo que não o conhecêssemos, Senhor, o buscaríamos sem cansar.
. Canto: “Vem Espírito Divino” HE 65
. Oração
CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Sl 148
. Solo: Lizette Pinhão (manhã)
. Momentos de Oração
E como invocarei o meu Deus, ó meu Deus e meu Senhor?
Pois, ao invocá-lo, eu o chamarei para dentro de mim.
Que lugar haverá em mim, onde meu Deus possa vir?
Onde virá Deus em mim, o Deus "que fez o céu e a terra"?
Há então, Senhor meu Deus, algo em mim que te possa
conter? [...]
É assim, Senhor, é assim mesmo.
Para onde te chamo, se já estou em ti?
De onde virias para estar em mim?
Para onde me afastaria, fora do céu e da terra, para que
daí viesse a mim o meu Deus, que disse: "o céu e a terra
estão cheios da minha presença"?
(Santo Agostinho, Confissões)

Momentos de silêncio
. Canto: “A certeza do crente” HE 388 (manhã)

LOUVOR (Noite)
. Eurico e Patrícia
EDIFICAÇÃO
. Mensagem
. Leituras bíblicas: Is 61.10-62.3, Gl 4.4-7, Lc 2.2240.
COMUNHÃO
. Palavras de instituição da Santa Ceia
. Oração
Ó Deus: assim como os discípulos ouviram as palavras
de promessa de Cristo, e passaram a comer o pão e a
beber o vinho na dor de uma saudade e na alegria de
uma esperança, concede que ouçamos tuas palavras,
pronunciadas junto a cada coisa do nosso dia-a-dia. [...]
E que estas dádivas sacramentais nos façam lembrar
daqueles que não as recebem, que têm sua vida cortada,
cada dia, no pão ausente da mesa; na porta de prisão,
de hospital, de asilo que não se abre; na criança triste,
pé sem sapatos, olhos sem esperança. [...] Também Cristo foi sacrificado. E que aprendamos que participamos
do sacrifício salvador de Cristo participando do sofrimento dos seus pequeninos. Amém.
(Rubem Alves, Creio na Ressurreição do Corpo)

. Consagração dos elementos
. Pai Nosso e partilha
CONSAGRAÇÃO
Eu queria ter o tempo e o sossego suficientes
Para não pensar em coisa nenhuma,
Para nem me sentir viver,
Para só saber de mim nos olhos dos outros, refletido
(Fernando Pessoa)

. Canto: “Bondoso Amigo” HE 386
. Recolhimento dos dízimos e ofertas
. Avisos e agradecimentos
. Bênção final e Tríplice Amém.

FELIZ ANO NOVO!

