v. 14a – Revestir-se de nosso Senhor Jesus Cristo significa então
a) Cuidar de nossos corpos físicos, templo do Espírito Santo, comendo,
bebendo e dormindo adequadamente;
b) Viver os ritos e costumes que nos dão sentido de vida e dos tempos do
ano eclesiástico, como por exemplo, o Advento, com suas Coroas de Advento, Árvore de Natal e reunião familiar na véspera de natal, com a casa
toda enfeitada;
c) Relacionarmo-nos com os outros não de maneira egoísta, mas solidariamente e altruistamente, pensando no que o outro necessita, e não no que
nós necessitamos!
v. 14b – Só assim estaremos prontos para receber a Cristo e reconhecê-lo,
quando a luz da alvorada nascer dentro de nossa alma, ao contrário de
vivermos embotados segundos os desejos da concupiscência.
História das colheres compridas!
2. É justo, traz-nos salvação, tem piedoso coração.
Seu trono é santidade real, seu cetro, graça divinal.
A nossa dor vem aplacar, por isso vamos jubilar:
Louvado seja Deus, que salva os filhos seus!

LITURGIA INICIAL
Saudação Inicial – PL, vol. 33, p. 13
Música de Entrada: UM BARCO CARREGADO (HPD I-04)
4.1. Um barco carregado vem com precioso dom:
Traz o Senhor amado, traz graça e salvação.
4.2. O barco vai suave, em meiga e santa luz.
Não é qual outra nave, pois vem trazer Jesus.
4.3. O mastro altivo e forte é o Consolador,
o Espírito divino. A vela é o amor.

Saudação Trinitária - Estamos reunidos em nome do Deus Pai, que nos abraça com
seu amor infinito; em nome do Deus Filho que com seu abraço nos resgata do pecado; e do Espírito Santo que com seu abraço nos renova e guia para que abracemos o
reino de Deus e ao nosso irmão.

Confissão de Pecados e Absolvição – PL, vol. 33, p. 14
Música: continuação – HPD I-04

3. Bendito o povo que aceitar o Rei eterno, a jubilar!
Bendito todo o coração que o receber em mansidão!
É o verdadeiro sol do amor, que livra e salva o pecador.
Louvado seja Deus, que vence os males meus!

4.4. O barco toca a terra — mistério celestial!
O santo Deus encerra, que fez-se nosso igual.

Confissão de fé: CREDO APOSTÓLICO
OFERTAS - 4. Erguei as vozes a cantar, vossa alma seja o seu altar.
E preparai o coração com fé, pureza e devoção!
Assim o Rei a vós virá, que vida e salvação dará.
Louvado seja Deus, que guia os passos meus!

4.6. E quem com alma ardente ao Filho se achegar,
aprenda humildemente a sua cruz levar.

5. Abertas, meu Jesus, estão as portas do meu coração.
Ó entra em mim, vem me salvar, e paz divina derramar!
Ó guia-nos a tua luz por teu Espírito, Jesus!
O nome teu, Senhor, louvamos com fervor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
PALAVRAS DA INSTITUIÇÃO
PAI NOSSO
DISTRIBUIÇÃO

LITURGIA FINAL
Avisos
Oração de Intercessão
Benção e Envio:

4.5. Menino Deus amado, nascido no desdém,
serás à cruz pregado, sofrendo em nosso bem.

4.7. Enfrente morte e inferno, firmando-se em Jesus,
receba o dom eterno, herdando vida e luz.

Oração do Dia

LITURGIA DA PALAVRA
Leitura: Romanos 13.11-14
Música: ERGUEI OS ARCOS TRIUNFAIS (HPD I-05)
1. Erguei os arcos triunfais ao Rei dos reinos celestiais!
Ele é das glórias o Senhor, de todo o mundo o Salvador;
Traz vida e eterna redenção. Exulte o vosso coração!
Louvado seja Deus, meu criador nos céus!
Mensagem: Revestir-se de Cristo!

V. 11a – Paulo nos admoesta a despertarmos de nosso SONO. Vivemos
uma vida embotada. Por isto, não o reconhecemos em nosso dia a dia.
Temos um paladar embotado; temos uma vida embotada; temos relacionamentos embotados. Acostumamo-nos a viver na escuridão da noite a tal
ponto que a luz do dia nos ofusca e nos faz voltar para o escuro. Segundo
Paulo, somos seres notívagos. Gostamos da noite.
V. 11b – Mas,... o nascimento da luz está próximo. Jesus Cristo está para
nascer. E o que acontecerá quando a luz dele brilhar em nossas vidas obscuras? Para quem está acostumado com a escuridão, o brilho de uma lanterna ofusca! Por isto, Paulo nos admoesta a já procurarmos viver como
em pleno dia, a fim de que nos acostumemos com a luz a ponto desta não
nos ofuscar quando ela se manifestar. E olha que ela já está mais perto do
que imaginamos.
v. 12a – Paulo compara a chegada de Jesus como a alvorada de um novo
dia. No nosso contexto de Advento, o nascimento de Jesus e como esta
vinda, é como esta alvorada, pois Ele é a Luz do mundo. Portanto, Paulo
nos alerta, deixemos de ser notívagos, deixemos de ser seres da noite e
procuremos nos acostumar a viver como seres diurnos, acostumados a luz
do sol.
V 12b – Deixemos para trás as ―obras das trevas‖ e procuremos nos revestir das ―armas da luz!‖ Quem vive na escuridão, desenvolve hábitos
noturnos; veste pijama, por exemplo. Se tiver que sair numa emergência,
será pego com as ―calças na mão‖. Mas quem é diurno está sempre vestido adequadamente e numa emergência, nãos será envergonhado! Está
sempre preparado, arrumado, desperto!
v. 13 – Paulo nos comanda vivermos de maneira ―digna‖, como se estivéssemos andando em pleno dia. Mas o que significa isto, ―andar dignamente‖? Paulo nos diz o que não significa! Significa:
a) Não andarmos em orgias e bebedices:
b) Não andarmos em impudicícias e dissoluções;
c) Não andarmos em contendas e ciúmes.
Mas Pastor, nós não andamos assim, desta maneira como Paulo nos fala!
Para quem está acostumado a andar de noite, as coisas não são tão claras.
Vamos dar uma olhada mais de perto nestas três categorias, procurando
nos reconhecer nelas.
a) Orgias e bebedices – Se visitarmos um nutrólogo ou nutricionista, vamos reconhecer que não nos alimentamos bem, nem bebemos adequadamente. Um nutricionista um dia me perguntou: ―Quando foi a última vez
que você tomou um copo de água?‖ Eu respondi: ―Hoje de manhã tomei

meu chimarrão e no almoço um suco de laranja!‖ Ao que ele disse: ―Não, eu
disse água!‖ Pensei com meus botões e perguntei se chá valia. Não! Tive que
admitir que fazia tempo que não bebia um copo de água pura. Nós não sabemos beber adequadamente. Nosso corpo é embotado quando não recebe água
pura.
Depois ele passou a avaliar minha dieta diária e aprendi que estava comendo
errado. Comia pouca verdura, frutas e demais carboidratos e comida enlatada
ou cheias de gordura. Tive que me reeducar numa dieta correta. Nosso corpo
é embotado, quando não recebe os nutrientes adequados.
Perguntou-me depois se dormia bem. Disse que tinha insônia. E o exercício,
anda se exercitando? Não, respondi! Quem tem insônia, fica acordadíssimo à
noite, mas embotado ao amanhecer. Fica que nem zumbi durante o dia.
Assim que nesta primeira categoria, orgia e bebedices, todos nós podemos
nos encaixar, pois no mundo consumista de hoje, comemos e bebemos mal e
sofremos de insônia, ou seja, somos notívagos!
b) Impudicícias e Dissoluções – Impudicícia significa não ser pudico, ou seja,
cordato, prudente. Dissolução significa dissolver algo, significa ―perversão
de costumes‖! Quando não mais valorizamos os costumes de nossos pais e
avós, então nos dissolvemos, perdemos o contato com as nossas raízes. Um
dos costumes mais importantes que nos faz manter-nos alertas e despertos é a
prática de ritos. Ter uma vida regrada por ritos é mantermo-nos vígil! Quem
de nós ora ao acordar e quando se deita? Quem de nós ora em família na hora
do almoço? Quem de nós não se lembra da casa de nossos pais na época de
Advento, quando eles praticavam o rito da Coroa do Advento? Não havia
naquela época uma atmosfera ímpar? O Natal parecia ser diferente então.
Hoje parece que as coisas estão... estão... embotadas! Por quê? Por que não
mais praticamos os ritos de enfeitar a casa com símbolos natalinos, por que
não montamos a árvore de natal em família, por que na véspera de natal não
paramos para uma meditação e oração em família, ao redor de uma mesa
natalinamente decorada, indo direto para a comida como numa orgia dissoluta!
c) Contendas e Ciúmes – Estes dois adjetivos também têm relação um com o
outro. Ciúmes é aquele/a que está apegado a algo ou alguém e tem medo de
perder isto que acredita possuir! E por que tem medo de perder para outrem,
briga, promove contenda! Quem de nós já não ficou enciumado ao perceber
que outrem olhava para nosso companheiro de caminhada? Quem de nós já
não foi tirar satisfação com o próprio companheiro/a sobre tal olhadela, promovendo uma contenda, mesmo que pequena? Os notívagos são seres de
apego, e por isto são solitários! Os diurnos são seres que vivem em comunidade, por isto são seres solidários e altruístas. Muita diferença.

