5º. DOMINGO NA QUARESMA - COR LITÚRGICA: ROXO –
CULTO DAS 18 HORAS
LITURGIA DA ADORAÇÃO DO POVO DE DEUS

LITURGIA DA SANTA EUCARISTIA

 Cântico Congregacional (Ofertório): Hino “Graças Dou” (CTP – 225)

 Prelúdio

 Oração de Ação de Graças e Intercessão

 Chamada à Adoração: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cantemos,
com alegria, a grandeza do amor de Deus!

 Palavras de Instituição da Santa Eucaristia

 Canto Congregacional

– Hino “Eis-nos, ó Pastor Divino” (CTP- 26)

 Oração de Invocação e Adoração
 Conjunto de Louvor
 Chamada à Confissão de Pecados: Preparemo-nos para a confissão de nossos
pecados com humildade, em silêncio.
 Oração silenciosa de confissão – (Música suave)

 Distribuição do Pão e do Vinho – (Com o canto do Hino 260 – CTP)
 Envio
 Canto Congregacional – Hino “Oh! Que paz Jesus me dá” (CTP – 186)
 Bênção Apostólica – Poslúdio – Pastorais

LITURGIA DO CULTO DAS 9 HORAS

 Prelúdio – (Silêncio e oração)

 Oração de Confissão  Declaração de Perdão : A graça do Senhor nos alcançou. Glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo pela bênção do perdão para os nossos pecados.

REUNIMO-NOS EM NOME DE DEUS
 Convite à Adoração: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo adoremos ao
nosso Deus. Saiamos ao Seu encontro com ações de graças!

 Cântico Congregacional: “Segurança Bendita” (CTP – 198)

 Canto Congregacional: Hino “Coroai” (CTP- 91)

 Tempo para as Crianças

 Oração de Invocação

 Conjunto de Louvor

SOMOS DESAFIADOS À CONFISSÃO DE PECADOS
 Convite à confissão – Com humildade e fé, confessemos em silêncio os nossos
pecados a Deus, com a mediação de Jesus Cristo, nosso Salvador.

LITURGIA DA PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 Leitura do Antigo Testamento
 Canto Congregacional - “Espírito do Trino Deus” (CTP – 383)
 Leitura do Novo Testamento

 Confissão de pecados em silêncio
 Oração de Confissão de pecados em voz alta

 Canto Congregacional - “Espírito do Trino Deus” (CTP – 383)

 Declaração de Graça – Graças às muitas misericórdias de Deus, os nossos
pecados estão perdoados. Louvemos ao nosso Deus com alegria.

 Proclamação da Palavra de Deus – Rev. Leontino Farias dos Santos

 Canto Congregacional – “Ao único que é digno” (CTP – 21)

 Canto Congregacional – Hino “Quero chegar” (CTP – 239)

ACOLHEMOS A PALAVRA DE DEUS
 Leitura Bíblica e Proclamação da Palavra de Deus: Rev. Leontino F. dos Santos

LITURGIA DA REAFIRMAÇÃO DA NOSSA FÉ
 Reafirmemos a nossa fé – Todos: Cremos que Deus caminha conosco e nos
protege. Cremos que sua força e bondade são maiores que nossa fraqueza.
Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e a
orientar-nos. Cremos na sua Palavra, registrada nas Escrituras. Estamos
comprometidos com ele, e, por sua causa, com a felicidade de todos os homens.
Cremos que o Espírito Santo age em nós; cremos que é força, sustento e bondade
em nossa vida. Por isso, buscamos a integridade de caráter, a vida de paz e de
justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo.
Assim Deus nos ajude! Amém!

 Canto Congregacional – Ofertório - “Mais de Cristo” (CTP – 245)
RENDEMOS GRAÇAS A DEUS
 Canto Congregacional – (Ofertório) “Eu quero ser” (CTP- 248)
 Oração de ação de graças e intercessão
 Canto Congregacional - “Caminhemos pela luz de Deus” (CTP – 499)
 Bênção Apostólica – Tríplice Amém
Poslúdio – Pastorais -

PARA NOSSA SEMANA DE REFLEXÃO E ORAÇÃO
07 a 13 de Abril de 2014
Dia 07 - Segunda feira: “Ó Senhor, Deus, quanto tempo ainda vou viver?
Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer”? (Sl
39.4) O salmista demonstra ansiedade e preocupação quanto ao tempo de vida sobre
a terra. Certamente esta também tem sido a preocupação de muitos, principalmente
na enfermidade. Enfermos, valorizamos mais a saúde e muitas vezes nos peniticiamos
pelo tempo que passou e que não teria sido muito bem aproveitado. Todavia,
descansemos no Senhor. “Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele
tudo fará” (Sl 37.5) Se soubéssemos o dia de nossa morte, seríamos felizes?
Dia 08 - Terça feira: “Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu
pecado”. (Sl 51.2) Este texto é parte da grande confissão de Davi para redimir-se de
seus pecados. Ele pede a Deus o livramento, a purificação de seus pecados. Suas
palavras servem de estímulo para que façamos o mesmo. Em muitas situações,
nossos pecados nos perturbam, roubam a nossa paz e precisamos de livramento,
transformação, vida nova, vida saudável. Leia todo o Salmo 51 e medite sobre as
necessidades de sua alma.
Dia 09 - Quarta feira: “Entregue os seus problemas ao Senhor, e ele o ajudará;
ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece”. (Sl 55.22) Quais são os
seus problemas? – As aflições dos obedecem a Deus, podem comprometer seu
desempenho no trabalho, na família, nos estudos, na comunidade em que vive. Mas,
se você tem obedecido a Deus, não fique abatido. Entregue os seus problemas nas
mãos de quem pode ajudá-lo a superar as adversidades. Confie em Deus!
Dia 10 - Quinta feira: “Já não temos os milagres que esperávamos, não há mais
profetas, e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar”. (Sl 74.9) Eis aqui uma
oração de quem reconhece os feitos de Deus na história de seu povo, mas que
lamenta o que lhe parece a ausência divina em meio às suas aflições. Em muitas
situações é assim que também lamentamos. Cabe-nos, porém, reconhecer que Deus
tem seus planos para conosco. Precisamos saber esperar e acreditar que a “sua mão
não está encolhida para que não possa salvar”, como disse o profeta Isaías.
Dia 11 – Sexta feira: “Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos
dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não
se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado! (Sl 1.1) Os conselhos e
exemplos dos maus continuam por toda a parte. Mas, como cristãos, somos
desafiados a buscar e encontrar ajuda, nos conselhos e exemplos de Cristo!
Dia 12 - Sábado: “Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos
seus quartos, examinem a sua própria consciência”. (Sl 4.4) Pratique o hábito de
fazer um profundo exame de consciência, sozinho, a fim de libertar-se, nessa terapia
espiritual, das amarras do pecado. Isto o tornará saudável, o deixará em paz e feliz
consigo mesmo, com o próximo e com Deus.
Dia 13 – Domingo: “Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou
da terra do Egito. Abram a boca, e eu os alimentarei”. (Sl 81.10) Estas são
palavras de esperança. Como os israelitas, também temos em Deus o nosso
libertador, vivo na história, presente em nosso meio, pronto para nos abençoar.
Confie, pois, nesse Deus libertador, companheiro, amigo, consolador, redentor.
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DOMINGO DE SANTA CEIA
Este é mais um domingo no qual celebraremos a Santa Ceia do
Senhor! Um dia especial para celebrarmos a comunhão que deve haver entre
nós e, principalmente com o nosso Deus.
A Santa Ceia é um dos sacramentos adotados pela Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. O outro sacramento é o do batismo. Os
sacramentos são fundamentais para a edificação do povo de Deus. A Santa
Ceia, em especial, é um dos meios de graça que inspiram o culto cristão. Os
outros dois são a oração e a Palavra de Deus.
Ao nos referirmos à Santa Ceia, objeto de nossa celebração no culto
desta noite, relembramos o significado desse sacramento para a fé cristã.
Basicamente a Santa Ceia é uma recomendação de Jesus Cristo, no sentido
de que dela participemos em Sua memória. Ao celebrar a Páscoa com os
seus discípulos, Jesus Cristo fez questão de pontuar alguns aspectos que
caracterizam a fé cristã.
Um dos aspectos é a idéia de morte e ressurreição. Jesus Cristo fala
de sua morte mas também se refere à Sua ressurreição no terceiro dia após a
Sua morte na cruz. Quando se refere à Sua memória, pede que a
preservemos como marco e esperança para nossa fé. Isto porque Jesus
também nos ensina que morreremos mas que um dia também
ressuscitaremos.
Por isso, no culto desta noite estaremos retomando o evento da
última Ceia de Jesus com os Seus discípulos. É importante que nos
preparemos para o culto desta noite e, nele, aproveitemos para refletir sobre
o sentido da vida e morte de Jesus Cris pela nossa vida.
Participe da Santa Ceia conosco. Valorize mais este momento de
culto na vida de nossa Igreja!
Rev. Leontino Farias dos Santos

