500 Anos Depois
Reforma, reconciliação e restauração
no tempo de Deus
Cabreúva, 22 de outubro de 2017

LITURGIA DA RECONCILIAÇÃO
Sino e prelúdio: [A comunidade permanece em oração]
Intróito:

♫ Em nome do Pai, | em nome do Filho,
em nome do Espírito Santo. Amém!
Amém, aleluia! Aleluia, amém!
A graça do Cristo, | o amor de Deus,
O Espírito Santo co'a gente, amém!
Amém, aleluia! Amém, aleluia!
Amém, aleluia! Aleluia, amém!
Estes lábios meus | vem abrir, Senhor!
Cante minha boca | sempre teu Louvor
Verdadeiramente | ressurgiu Jesus!
Cantemos: Aleluia! |Resplandece a luz!
Amém, aleluia! Amém, aleluia!
Amém, aleluia! Aleluia, amém!

Abertura:

2 Coríntios
5.18-20

Ora, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação,
a saber, que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo,
não imputando à humanidade as suas transgressões,
e nos confiou a palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Em nome de Cristo, pois,
rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Aquele que não conheceu pecado,
ele o fez pecado por nós;
para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.

Saudação Boas-vindas e apresentação dos presentes
e acolhida: e do tema: 500 Anos da Reforma.

♫ Bienvenida — Vd. Solo por tu Gracia: Recursos celebrativos para
acompanhar la conmemoración de los 500 años de la Reforma. Campinas: Texto & Textura, 2016. p. 79

Salmo 133 (LCR): Oh! Como é bom e agradável vivermos unidos e irmanados!

É como o perfume precioso vertido sobre a cabeça
de de quem muito amamos e respeitamos,
de maneira que seu aroma flui da sua face
e se alastra até às barra das suas vestes.
É como o orvalho do Hermom,
que flui da montanha regando
copiosamente os montes de Sião.
Ali, ordena o SENHOR a sua bênção
e a vida para sempre.
LITURGIA DA REFORMA
Súplica por ♫ Fala, Senhor — Vd. Solo por tu Gracia: Recursos celebrativos para
iluminação acompanhar la conmemoración de los 500 años de la Reforma. Campinas:
Texto & Textura, 2016. p. 92

Sola Fide: Eis o soberbo! Sua alma não é reta nele;
Habacuque 2.4; mas o justo viverá pela sua fé.
Hebreus 11.1-3 Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela
palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas
que não aparecem.
Sola Scriptura: De todo mau caminho desvio os pés,
Salmo 119. para observar a tua palavra.
101-105 Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas.

Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar!
Mais que o mel à minha boca.
Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento;
por isso, detesto todo caminho de falsidade.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e, luz para os meus caminhos.
Solus Cristus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de
Filipenses 2.1.4 amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e
misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a
mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma,
tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou
vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros

superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em
Cristo Jesus.
Sola Gratia: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de
João 1.14, verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
16-18 Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre
graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a
verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a
Deus; o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou.
Soli Deo Gloria: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qual1 Coríntios quer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de
10.31-11.1 tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para
a igreja de Deus, assim como também eu procuro, em tudo, ser
agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o
de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como
também eu sou de Cristo.
Reflexão Partilha da vida à luz da Palavra
dialogada: e da Palavra à luz da vida.
LITURGIA DA RESTAURAÇÃO
Ofertório e ♫ Castillo Fuerte es Nuestro Dios — Vd. Solo por tu Gracia: Recursos celeconsagração brativos para acompanhar la conmemoración de los 500 años de la Reforma. Campinas: Texto & Textura, 2016. p. 83.
1 Castelo forte é nosso Deus,
Espada e bom escudo;
Com seu poder defende os seus
Em todo o transe agudo.
Com fúria pertinaz
Persegue Satanás,
Com ânimo cruel;
Astuto e mui rebel,
Igual não há na terra.

3 Se nos quisessem devorar
Demônios não contados,
Não poderiam dominar,
Nem ver-nos assustados.
O princípe do mal,
Com seu plano infernal,
Já condenado está;
Vencido cairá
Por uma só palavra.

2 A força do homem nada faz,
Sozinho, está perdido;
Mas nosso Deus socorro traz,
Em seu Filho escolhido.
Sabeis quem é? Jesus,
O que venceu na cruz,
Senhor dos altos Céus;
E, sendo o próprio Deus,
Triunfa na batalha.

4 De Deus o verbo ficará,
Sabemos com certeza,
E nada nos pertubará,
Com Cristo por defesa.
Se temos de perder
Família, bens, prazer,
Se tudo se acabar
E a morte nos chegar,
Com ele reinaremos!

Oração do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome [🔔],
Pai Nosso: venha o teu reino [🔔]. Seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu [🔔]. O pão nosso de cada dia nos dá hoje [🔔],
perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a
quem nos tem ofendido [🔔]. E não nos deixes cair em tentação
[🔔], mas livra-nos do mal [🔔], pois teu é o reino, o poder e a
glória para sempre. Amém.
Grande ação Vd. Solo por tu Gracia: Recursos celebrativos para acompanhar la conde graças: memoración de los 500 años de la Reforma. Campinas: Texto & Textura,
2016. p. 43-52.

Cântico ♫ Porque o Senhor é Bom – Vd. Solo por tu Gracia: Recursos celebratiEucarístico: vos para acompanhar la conmemoración de los 500 años de la Reforma.
Campinas: Texto & Textura, 2016. p. 106-107.

LITURGIA DA RESSURREIÇÃO
Súplicas e Orações do povo e pelo povo...
Intercessões: Empresta-nos teus olhos mansos,
porque os nossos foram cegados pela fumaça do terror.
Empresta-nos teus lábios ternos,
porque a nossa boca só consegue cuspir sangue.
Empresta-nos teus braços acolhedores,
porque já nos esquecemos pra que servem os abraços.
Empresta-nos tuas mãos limpas e justas,
porque as nossas estão sujas de sangue.
Empresta-nos tuas pernas fortes,
porque as nossas foram mutiladas pelo ódio.
Empresta-nos teu coração sereno e amoroso,
porque no nosso bate a angústia e o desespero.
Empresta-nos tua palavra,
porque as nossas perderam o sentido.
Empresta-nos um pouco da tua vida eterna,
porque à nossa porta bate a morte certa.
Empresta-nos um pouco do teu imenso amor,
porque sem isso tudo, não haverá de sobrar nada.
Despedida: ♫ Cuida bem, Senhor — Rodolfo Gaede Neto — partitura avulsa.
Bênção: ♫ Bênção — Vd. Solo por tu Gracia: Recursos celebrativos para acompanhar la conmemoración de los 500 años de la Reforma. Campinas: Texto &
Textura, 2016. p. 77.
“Reforma, reconciliação e restauração no tempo de Deus.”, Cabreúva, 22 de outubro de 2017” by Luiz Carlos Ramos e Paulo Roberto Rodrigues
é licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Não Adaptada.
Permissões além do escopo dessa licença podem estar disponíveis em http://www.luizcarlosramos.net.
Liturgia preparada pelo Rev. Luiz Carlos Ramos; Pianista: Liséte Espíndola (autora dos responsos eucarísticos);
Regente: Neusa Cezar e Elenise Ramos; Ambientação: Vastí Ferrari Marques;
Fotografia: Carlos Nagumo e Walfrido dos Santos; Diagramação: Luiz Carlos Ramos; Arte do convite: Juliana Mesquita.
Para ter acesso a outras liturgias da Capela da Serra e para ver fotos das celebrações anteriores, acesse: http://www.luizcarlosramos.net

