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“Bendito para sempre o Seu grandioso nome e
da Sua glória se encha toda a terra.
Amém e amém ”.
( Salmo 72.19 )

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda

Blog:igrejacristadeipanema.wordpress.com

Domingo, dia 8 de dezembro de 2013
2º Domingo do Advento
Tema: “Que venha a esperança” (Lucas 1.68-79)

LITURGIA
ADORAÇÃO
. Prelúdio
. Solo
. O coração inteiro
{Al Hallaj}
Em meu coração
ocupas o coração inteiro,
não há nele outro lugar.
Meu espírito Te aconchega
entre a pele e os ossos.
Que seria de mim se Te perdesse?
Quando busco ocultar que Te amo,
sem querer o manifesto
com as lágrimas que escondo.
. Canto: A história de Cristo - Hinário Evangélico 02
CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Leitura bíblica: Salmo 40.1-11 {p. 773}
. Solo
. Arte da secreta viagem
{ Hemann Hesse}
Os olhos que buscam com pressa
Apenas a destinação final da viagem
Nunca podem conhecer o doce vagar.
Florestas, rios e espetáculos maravilhosos,
Toda a imensidão de cada ponto do caminho
Estão fechados a eles.
. Momentos de silêncio e oração
. Canto: Jesus nasceu HE 12 {manhã}
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
. Leituras bíblicas: Salmo 72. 1-7 {p.799} , Isaias 11.1-10
{p. 937}, Mateus 3.1-12 {p. 1247} , Romanos 15.4-13
{p. 1496}

. Manhã: Pastor Bruno de Oliveira
. Noite: Coral Guanabara
Oratório de Natal, Op.12 de Camille Saint-Säens
COMUNHÃO
. Convite à mesa

. Obrigado, Senhor!
{Maria Lúcia Tormin}
Obrigada, Senhor, por tua presença constante ao meu lado!
Tu és a força no momento de fraqueza,
a alegria no momento de tristeza.
Tu és a paz na tribulação e na angústia,
és a rocha que alicerça meus projetos
e o embalo harmonioso
que me acalma nas noites de inquietação.
Tu és a luz que ilumina meu caminho
e energia que me faz caminhar.
Tu envolves toda a minha vida
e estás presente em cada momento que vacilo.
Quando caio, me levantas;
quando me decepciono, me animas;
quando sinto medo, me fortaleces.
Em ti confio plenamente,
e a todo momento rendo graças pelas bênçãos
e maravilhas que realizas a cada novo dia.
. Pai Nosso
. Partilha
CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Faz escuro mas eu canto,
{Thiago de Mello}
porque a manhã vai chegar.
Vem ver comigo, companheiro,
a cor do mundo mudar.
Vale a pena não dormir para esperar
a cor do mundo mudar.
Já é madrugada,
vem o sol, quero alegria,
que é para esquecer o que eu sofria.
Quem sofre fica acordado
defendendo o coração.
Vamos juntos, multidão,
trabalhar pela alegria,
amanhã é um novo dia.
. Canto: O nascimento de Jesus - HE 19 {manhã}
Natal brasileiro - Cancioneiro 06 {noite}
. Recolhimento dos dízimos e ofertas
. Bênção final e tríplice amém.

Silêncio no Templo. Por favor, desligue seu celular.

