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“Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, e a sua
misericórdia dura para sempre”.
(Salmo 107.1)

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda

Domingo, dia 02 de novembro de 2014.
31º Domingo no Tempo Comum
CELEBRAÇÃO DA REFORMA PROTESTANTE

LITURGIA
ADORAÇÃO
. Preludio
. Solo
. Um cristão não vive em si mesmo
De tudo isso conclui-se que um cristão não vive em
si mesmo, mas em Cristo e em seu próximo; em
Cristo por meio da fé, e no próximo por meio do
amor; por meio da fé, ele ascende para Deus; de
Deus, ele desce novamente por meio do amor, mas
permanece sempre em Deus e no amor divino, conforme Cristo diz em Jo1{51}: “Doravante vereis o
céu aberto e os anjos subirem e descerem sobre o
Filho do homem”. Ora, é essa a verdadeira
liberdade espiritual cristã que libera o coração de
todos os pecados, leis e mandamentos e que supera
qualquer outra liberdade, tal como o Céu supera a
Terra. Que Deus nos permita compreendê-la e conservá-la. Amém. {Martinho Lutero}
. Canto: Doxologia HE 90
CONFISSÃO
. Leitura bíblica : Salmo 107.1-7, 33-37
. Solo
. Momentos de silêncio e oração
. Um abismo de bondade
Deus é o Bem em si, a própria Misericórdia e um
abismo de Bondade; ou antes, ele contém esse
abismo e excede todo nome e todo conceito
possíveis. Assim, não há outro meio de obter sua
misericórdia, a não ser a união. Unimo-nos a Deus
partilhando, tanto quanto possível, as mesmas virtudes, e também por essa relação de suplica e união
que se estabelece na oração. {Gregório Pálamas}
. Canto: A Pedra Fundamental HE 205
{manhã}

. Momentos de louvor e gratidão {noite}

EDIFICAÇÃO
. Leituras bíblicas: Josué 3.7-17 {p. 302}, 1 Tessalonicen-ses 2.9-13 {p. 1560}, Mateus 23.1-12 {p. 1283}.
. Mensagem
COMUNHÃO
. Convite à mesa
. O amor que flui e vive para servir
Ora, portanto da fé fluem o amor e o prazer em Deus, e
do amor flui uma vida livre, animada e feliz, para servir
desinteressadamente ao próximo. Porque, assim como o
nosso próximo padece necessidades especiais e carece
do que nos sobra, nós também padecíamos necessidades
diante de Deus e carecíamos de Sua Graça. Por isso, tal
como Deus nos ajudou desinteressadamente por meio de
Cristo, nós também devemos realmente ajudar ao próximo por meio do corpo e de suas obras. Vemos,
portanto, quão elevada e nobre é a vida cristã, que, infelizmente, além de estar decaindo no mundo inteiro, já
não é mais tão conhecida e louvada. {Martinho Lutero}
. Consagração dos elementos
. Pai Nosso
. Partilha
CONSAGRAÇÃO E ENVIO
...se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe,
pois eles estão no lugar certo;
agora construa os alicerces... {Dalai Lama}
. Recolhimento dos dízimos e ofertas
. Canto: Castelo Forte HE 206
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”.
Amém.
. Avisos e agradecimentos
. Bênção final
. Tríplice amém.

