LITURGIA DE ENTRADA
PRELÚDIO: Vera Fischer
ACOLHIDA: “Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento!” (Provérbios 2.6)

1º CANTO: CANÇÃO DA CHEGADA (HPD II-333)

MENSAGEM: Teologia da Cruz de Martim Lutero – III

O Caminho da Glória versus o Caminho da Cruz (Mt 9.9-15)
1. 3º Bloco: Os Dois Caminhos
2. Texto de Mateus  Fariseus versus Jesus
3. História  p. 54s (Inferioridade)
CREDO APOSTÓLICO

Estamos aqui, Senhor, viemos de todos lugar,
trazendo um pouco do que somos pra nossa fé partilhar;
trazendo o nosso louvor, um canto de alegria;
trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia.

AVISOS: Dia 20/01 Quinta-feira
Participaram do culto do dia 13/01 – 43 pessoas e a coleta foi de R$
146,80 e foi destinada para a Comunidade.
A coleta de hoje será destinada para a Creche Raio de Sol.

Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum,
trazendo idéias diferentes, mas em Cristo somos um.
E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar
na força da esperança e na coragem de lutar.

3º CANTO E OFERTA: DEUS ESTÁ AQUI (HPD II-332)

VOTO INICIAL: Que a Graça de Jesus; o Amor de Deus Pai; e a Comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês!
CONFISSÃO DE PECADOS E ABSOLVIÇÃO
O Salmista (3.3s) nos testifica que o “Senhor é o nosso escudo, a nossa glória, pois com a nossa voz clamamos a Ele e de seu trono nos responde!” Ele quer responder a cada um que confessa verdadeiramente seu pecado, sua falha.
ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA
TEXTO BÍBLICO: Mateus 9.9-15
2º CANTO: QUERO CANTAR AO SENHOR (HPD II-462)
Por melhor que seja alguém chega o dia em que há de faltar.
Só o Deus vivo a palavra mantém e jamais há de falhar.
Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver.
Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder.
Nosso Deus põe-se do lado dos famintos e injustiçados,
Dos pobres e oprimidos, dos injustamente vencidos.
Ele barra o caminho dos maus, que exploram sem compaixão,
Mas dá força ao braço dos bons, que sustentam o peso do irmão.
Esse é o nosso Deus. Seu poder permanece sempre.
Sua força é a força da gente, vamos todos louvar nosso Deus.

1. Deus está aqui, aleluia!
Tão certo como o ar que eu respiro.
Tão certo como a manhã que se levanta.
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
2. Deus está em mim, aleluia! Tão certo...
3. Deus está em ti, aleluia! Tão certo...
4. Deus está em nós, aleluia! Tão certo...

LITURGIA DE SAÍDA
ORAÇÃO GERAL DA IGREJA e PAI NOSSO
BÊNÇÃO E ENVIO
4º CANTO FINAL: MEU CORAÇÃO TRANSBORDA DE AMOR
(HPD II-451)
Meu coração transborda de amor porque meu Deus é um Deus de amor.

Minha'alma está repleta de paz porque Jesus é minha paz.
Eu digo: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Eu digo porque:
Eu digo: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Amém.
POSLÚDIO: Vera Fischer

