LITURGIA DE RECORDAÇÃO
Renovação dos votos
Pastor: “...Então respondam...”
Jubilados: “Sim, queremos renovar a aliança”
Profissão de Fé (Gabriela Gräwer): CREDO APOSTÓLICO
Bênção

Comunidade Evangélica de Confissão
Luterana da Ascensão

Oração do Pai Nosso
Gesto da Paz
CORO: ELE É EXALTADO!
Entrega dos Certificados
CORO: DEUS É PROVIDÊNCIA!

CULTO DE
RECORDAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO
E REFORMA

LITURGIA DE SAÍDA
AVISOS
BÊNÇÃO E ENVIO
CORO: BÊNÇÃO!

31 de Outubro de 2010
Grupo das Confirmandas de 1940

LITURGIA DE ENTRADA
ACOLHIDA: “Está escrito: O justo viverá pela fé.” (Romanos 1.17)
CORO e CANTO: DEUS É CASTELO FORTE (HPD I-97)
1. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento;
assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento.
O rei infernal das trevas, do mal, com todo o poder
e astúcia quer vencer: igual não há na terra.
2. A minha força nada faz, sozinho estou perdido.
Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido.
Quem trouxe esta luz? Foi Cristo Jesus, o eterno Senhor,
outro não tem vigor; triunfará na luta.
3. Se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos:
Sem medo estamos, pois não têm poder de superar-nos.
Pois o rei do mal, de força infernal, não dominará;
já condenado está por uma só palavra.
4. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade.
As armas, o Senhor nos dá: Espírito, Verdade.
Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder: que tudo se vá!
Jesus conosco está. Seu Reino é nossa herança!

Tem piedade de nós, Senhor!
Tem piedade de nós, Jesus!
Tem piedade de nós, Senhor!
Assim diz o Senhor: “Aquele que tem os Meus mandamentos e os
guarda, esse é o que Me ama; e aquele que Me ama, será amado por
Meu Pai, e Eu também o amarei e Me manifestarei a ele!”
Glória a Deus nas maiores alturas!

E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem.
Amém. Amém. Amém!
ORAÇÃO DO DIA
Eterno e misericordioso Deus, Deus da paz e do amor, nós te suplicamos: Congrega todos os que estão dispersos, por meio do Teu Espírito
Santo. Dá que sejamos confirmados na união que Tu criaste e que procuremos a eterna e única verdade que está em Ti, para que, unidos,
sejamos dirigidos em Jesus Cristo. Permite-nos que Te louvemos e agradeçamos. Conjuga-nos na fé e no amor com toda a humanidade, por
Teu Espírito Santo. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém!

LITURGIA DA PALAVRA

VOTO INICIAL: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém! O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor é Deus, Ele é a
nossa luz; adornai a festa com ramos até as pontas do altar!

LEITURA BÍBLICA (Juliana G. Schneider): Mateus 10.26b-33

Cantemos louvores ao trino Deus:

MENSAGEM

Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio
era, agora e sempre e por todos os séculos. Amém!
CONFISSÃO DE PECADOS E ABSOLVIÇÃO
Onipotente e eterno Deus. Tu és sempre o mesmo e os Teus
anos não têm fim. A nossa vida, porém, passa depressa e os nossos
dias fogem. A nossa culpa aumenta dia a dia. Confessamos diante de
Ti que somos pecadores e que nos desviamos dos Teus caminhos.
Não nos trates segundo nossos pecados, mas segundo a Tua misericórdia e bondade. Volta-Te para nós, Senhor, e tem compaixão de
nós. Ajuda-nos por Teu amor, e perdoa-nos por Jesus Cristo. Tem
piedade de nós, Senhor!

ALELUIA: Aleluia, Aleluia, Aleluia!
CORO: SANCTUS, SANCTUS!
CORO: PELA GRAÇA E O PRIMOR!

