2º. DOMINGO DA PÁSCOA - COR LITÚRGICA: BRANCO
LITURGIA DO CULTO DAS 18 HORAS
 Prelúdio – Piano

LITURGIA DA ADORAÇÃO

 Convite à Adoração: Somos uma Igreja que existe para a glória de Deus.
Cantemos “um hino ao Senhor”, para Sua glória, na beleza de sua santidade.
 Canto Congregacional – “Glória, Glória, Aleluia!” (CTP- 314 A)

Oração de Adoração
 Conjunto de Louvor

LITURGIA DA CONFISSÃO DE PECADOS
 Oficiante– Assim diz o escritor sagrado: “Enquanto não confessei o meu pecado,

eu chorava o dia todo até cansar. Então eu te confessei o meu pecado, e não
escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todas as
minhas faltas”(Sl 32). Meditando sobre o sentido destas palavras, confessemos
nossos pecados.
 Momento de silêncio e Oração (Música suave)
 Oração de Confissão em voz alta
 Declaração de Graça - (Oficiante) “Fiel é a palavra e digna de toda aceitação:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Alegremo-nos e regozijemonos no Senhor.”
 Canto Congregacional – ”Maravilhosa Graça” (CTP - 133)
 Tempo para as Crianças
Saudação aos Visitantes (Conjunto de Louvor)

LITURGIA DA PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
 Leitura do Antigo Testamento :
 Canto Congregacional – “A palavra da vida” (CTP – 101, 1ª. estrofe)

crucificado, morto e sepultado; desceu ao Hades; ressuscitou ao terceiro dia; subiu
ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de
vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na santa Igreja
universal; na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do
corpo; e na vida eterna. Amém.

LITURGIA DA AÇÃO DE GRAÇAS E INTERCESSÃO
 Ofertório - Canto Congregacional – “Graças dou, sim, pela vida” (CTP – 225)
 Oração de gratidão e intercessão

 Canto Congregacional - “Shalom, Adonai” (CTP – 501)
 Bênção Apostólica - Poslúdio – Pastorais

LITURGIA DO CULTO DAS 9 HORAS
 Prelúdio – Piano (Silêncio e oração)

REUNIMO-NOS EM NOME DE DEUS
 Convite à Adoração:

 Canto Congregacional: “Vigiar e Orar!” (CTP – 148)
 Oração de Invocação
SOMOS DESAFIADOS À CONFISSÃO DE PECADOS

 Convite à confissão – Sl 51. 1-2

 Confissão de pecados em silêncio
 Oração de Confissão de pecados em voz alta
 Declaração de Graça – Is 53. 4-6
 Canto Congregacional – “A Beleza de Cristo” (CTP – 238)

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

 Leitura do Novo Testamento

 Canto Congregacional – “Mais perto quero estar” (CTP – 180)

 Canto Congregacional – Hino “A palavra da vida” (CTP – 101, 3ª. Estrofe)

AGRADEÇAMOS E INTERCEDAMOS
 Canto Congregacional – (Ofertório) “Conta as muitas bênçãos” (CTP- 231)

 Proclamação da Palavra – Rev. Leontino Farias dos Santos

 Oração de ação de graças e intercessão

 Conjunto de Louvor

LITURGIA DA REAFIRMAÇÃO DE NOSSA FÉ
 Todos: Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito
Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi

SOMOS ENVIADOS EM NOME DE DEUS
 Canto Congregacional – “Santo Espírito, enche a minha vida” (CTP – 379)
 Bênção Apostólica
Tríplice Amém - Poslúdio - Pastorais

PARA NOSSA SEMANA DE REFLEXÃO E ORAÇÃO
DE 28 DE ABRIL A 04 DE MAIO
Dia 28 - Segunda feira: “O Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura
para sempre!” (Es 3.11). Este é um trecho do cântico do povo de Israel ao erguerem
o altar dos sacrifícios para Deus. É uma expressão de gratidão a Deus em
reconhecimento pela libertação do cativeiro babilônico. De alguma forma muitas vezes
Deus também nos tem libertado de algum tipo de escravidão. O texto nos ensina como
devemos ser gratos à Sua bondade e misericórdia. Trata-se de reconhecer com hinos
de louvor, mas, principalmente, com toda a vida dedicada e comprometida com o
projeto de Deus. Testemunhemos essa bondade de Deus diante da sociedade, a fim
de que homens e mulheres creiam no poder libertador de Deus.
Dia 29 - Terça feira: “Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria!”
(Sl 66.1) Muitas vezes louvamos a Deus, mas nem sempre com alegria para que
todos percebam o quanto Ele tem feito por nós. “Gritos de alegria”, certamente,
quebram nossos paradigmas e chamam a atenção para a graça de Deus. Esteja entre
os que “gritam de alegria” como expressão de seu reconhecimento pelo que Deus
continua fazendo por nós. Quantas vezes o nosso canto assemelha-se a um funeral!?
Dia 30 - Quarta feira: “Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: „não fiquem
lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas
que fiz há muito tempo.”(Is 43.18) O hábito de olhar para trás é comum entre muita
gente. Planejamos o futuro mas, timidamente, somos sempre tentados a buscar no
passado coisas que já não podem mais acontecer no presente, porque o tempo e as
pessoas são outros. A história humana é dinâmica. O passado pode ser referência
para o presente e para o futuro mas não pode ser repetido. Temos que olhar para
frente e pensar e planejar o futuro com sabedoria. Observe a Palavra de Deus!
Dia 01 - Quinta feira: “Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e
desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que
trabalhem de graça!” (Jr 22.13) A desonestidade e injustiça são valores que
continuam tendo espaço na vida de muita gente. Às vezes pensamos que a
desonestidade, por exemplo, só existe quando tiramos o dinheiro de alguém. Em
vários segmentos da vida humana isto é possível: quando usamos nosso tempo para
falar mal de alguém, para fazer e arquitetar o mal, explorar a confiança de alguém ou
mesmo quando mascaramos as amizades. De que forma construímos nossa “casa”?
Dia 02 – Sexta feira: “O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade
não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs; e como é
grande a fidelidade do Senhor!” (Lm 3.22 e 23) Eis aqui uma declaração que nos
conforta. Todavia, ainda que o amor de Deus seja permanente, não podemos abusar
desse amor, com práticas que comprometam nosso relacionamento com Deus.
Dia 03 - Sábado: “Por que é que vocês estão pensando essas coisas más?” (Mt
9.4) O texto refere-se à cura de um paralítico, por Jesus. Os que tinham coisas más
em seu coração eram os Mestres da Lei, sempre apressados em julgamentos dos atos
de Jesus. Nós, também corremos o risco de ter pensamentos maus, não apenas sobre
Jesus, como também sobre pessoas. Nossa prática deve estar voltada para coisas
boas, idéias e pensamentos positivos. Não podemos nos apressar em julgar pessoas.
Dia 04 – Domingo: “Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte
do corpo de Cristo?” (1Cor 6.15) Isto significa que devemos viver em harmonia com
o “Corpo de Cristo”, a Igreja. Logo, cultivemos uma vida solidária, sempre lembrados
que, apesar da diversidade de pensamentos e tipos de personalidades, a unidade,
através de Cristo, deve garantir a nossa comunhão com Deus e com o próximo.
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AOS VISITANTES
Com alegria recebemos os visitantes que aceitaram convites
dos membros de nossa Igreja. É motivo de grande alegria para todos
nós recebê-los. Esperamos que este seja o primeiro de uma série de
oportunidades de encontros entre nós. Que todos se sintam bem e
felizes em nossa Igreja.
Vivemos num tempo em que muita gente tem dificuldades para
freqüentar igrejas e cultos. Muitos estão assoberbados com muitos
compromissos sociais ou mesmo com situações de lazer e trabalho,
sem tempo para Deus e Sua adoração.
Embora seja esta a situação de muitos, é preciso reservar
sempre um tempo para Deus. Muitos são os sofrimentos humanos e
as ameaças de morte que nos vêm através da violência numa
sociedade que nem sempre respeita os direitos de cada um de nós.
São muitas as calamidades que nos surpreendem (tempestades,
terremotos, maremotos, secas, entre outros) e nos causam
sofrimentos. Nem sempre temos emprego e saúde. Nem sempre
estamos preparados para reagir com equilíbrio diante das
adversidades da vida.
Deus quer abençoar a todos, apesar dos pecados que
cometemos. Sua graça nos vem através de Jesus Cristo, que morreu
na cruz para nos aliviar dos temores e garantir a nossa salvação.
Você será sempre o nosso convidado! Venha louvar a Deus
conosco, mesmo que não seja um dia especial. Nosso santuário
estará sempre aberto para recebê-lo, juntamente com a sua família,
qualquer que seja a situação de sua vida.
Rev. Leontino Farias dos Santos

