LITURGIA DE ENTRADA

LITURGIA DE SAÍDA
ORAÇÃO GERAL DA IGREJA

PRELÚDIO: Cátia Klein

BÊNÇÃO E ENVIO

ACOLHIDA: “Grandes são as obras do Senhor!” (Salmo 111.2a)

CANTO FINAL: LOGO DE MANHÃ (HPD II-478)

CANTO: AQUI CHEGANDO, SENHOR (HPD II-330)
Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar?
Um simples coração e uma vontade cantar?
Recebe o nosso louvor /:e tua paz vem nos dar:/
VOTO INICIAL: Em nome do Deus Pai que vem a nós; em nome do
Filho Emanuel, Deus conosco; e em nome do Espírito Santo, a Estrela
que nos guia pelas estradas da vida.
CONFISSÃO DE PECADOS E ABSOLVIÇÃO
A Sagrada Escritura nos conta que o "maior amor que alguém
pode ter por seus amigos é dar a vida por eles”. Este amor nos foi
dado por Jesus; ele deu sua vida por nós, para que pudéssemos perceber a gravidade da ausência de amor em nossa vida, mas também para
que pudéssemos perceber o valor do perdão que Deus nos dá!
ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA
TEXTO BÍBLICO: Lucas 18.9-17
MENSAGEM: Teologia da Cruz de Martim Lutero - I
CANTO E OFERTA: A TI, SENHOR (HPD II-385)

/: A ti, Senhor, elevo minha alma.:/
Oh, meu Deus, em ti confio.
Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio.

/: Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos :/
Oh, meu Deus, em ti confio.
Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio.
CREDO APOSTÓLICO

LITURGIA EUCARÍSTICA
PALAVRAS DA INSTITUIÇÃO
PAI NOSSO
DISTRIBUIÇÃO

Logo de manhã quero te buscar,
tua voz ouvir, teu amor sentir.
Estender as mãos para te louvar,
derramar meu coração sobre teu altar.
Pois Tu sabes bem tudo quanto há em mim.
Vou te seguir e te amar até o fim.
E no fim do dia, quando o sol se for,
Te adorarei, te darei louvor.
Mesmo escura a noite, brilha a tua luz.
Em teus braços em descanso, meu Senhor Jesus.
POSLÚDIO: Cátia Klein
MENSAGEM: O Problema das Boas Obras (Lc 18.9-17)
1. Apresentação do início do decênio dos 500º Aniversário da Ig.
Luterana, em 2017. Proposta do mês de janeiro é refletir sobre a
Teologia da Cruz, como sendo um programa que faz parte desta
contagem regressiva.
2. Apresentação do contexto do surgimento das 28 teses de Heideberg, na Alemanha, em 1518 e suas 4 divisões  4 semanas de
Janeiro.
3. 1º Bloco: O Problema das Boas Obras  A lei serve apenas para mostrar que não somos capazes de segui-la, que somos fracos
e impotentes. Ao tentarmos seguir a Lei para obter méritos, fracassamos e demonstramos nossa fragilidade ontológica.
4. Texto de Lucas  Parábola do Fariseu e do Publicano  Apontar como o Fariseu se considera diante de Deus a partir das
práticas da Lei e como o Publicano é redimido por apenas reconhecer que não tem legitimidade alguma diante de Deus!
5. Concluir, apontando para o fato de só praticarmos o bem quando Cristo se faz inteiro em nós, o que só ocorre quando reconhecemos nossa pequenez e impotência.
6. História  Experiência de Martim Lutero quanto ao fato dele
se esforçar tremendamente para agradar a Deus, sem lograr êxito.

