LITURGIA DE ENTRADA
PRELÚDIO: Vera Fischer
ACOLHIDA: "Todavia, estou sempre contigo, Tu me seguras pela minha

mão direita! Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória"
(Sl 73.23s)

CANTO: CANÇÃO DA CHEGADA (HPD II-333)

CANTO: A TUA PALAVRA (HPD II-380)
A tua palavra é semente e tu és o semeador.
O meu coração é a terra que tu semeaste Senhor.

A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor.
A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor.
Meditando, certo dia, na tua palavra, Senhor,
Senti que do alto descia a força do Consolador.

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.

MENSAGEM: Deixar Deus ser Deus

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.

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.

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 pelo tempo de Quaresma.
CONFISSÃO DE PECADOS E ABSOLVIÇÃO

O profeta Joel diz: “Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois ele é
bondoso e misericordioso; é paciente e muito amoroso e está sempre
pronto a mudar de idéia a não castigar.” (Joel 2.13)

CREDO APOSTÓLICO
CANTO E OFERTA: QUERO CANTAR AO SENHOR (HPD II-462)

LITURGIA DE SAÍDA
ORAÇÃO GERAL DA IGREJA e PAI NOSSO

CANTO: DEUS ESTÁ AQUI (HPD II-332)

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...
ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA
TEXTO BÍBLICO: João 3.1-9 (Nicodemos)

BÊNÇÃO E ENVIO
CANTO FINAL: LOGO DE MANHÃ (HPD II-478)
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: Vera Fischer

MENSAGEM
João 3.1-9 – Visita de Nicodemos
1) Líder Nicodemos: Nicodemos era um líder em sua comunidade por
que seguia rigidamente a lei. Era reconhecido por sua legalidade.
2) Controle: Este tipo de comportamento exige ter um controle sobre
nossos atos e, portanto, sobre o que ocorre na vida. Nicodemos tinha
controle sobre suas atitudes. E isto era suficiente. Era mesmo? Então
por que procura Jesus com dúvidas? Por que não estava realmente
satisfeito com o jeito que a sociedade de sua época dizia como as coisas
deveriam ser: controladas segundo uma miríade de normas diárias a
seguir seguidas fielmente. Nicodemos o procura de noite, o que também revela algo. Ele não queria que a sociedade percebesse que ele
estava fugindo do que lhe era esperado. Assim é a vida das pessoas que
vivem sob as normas ou sob a égide do constante controle: sob o medo
da crítica alheia.
3) Resposta de Jesus: Jesus lhe diz que a única solução era começar do
início. Jogar tudo fora e recomeçar do nada. Era preciso nascer de novo (v. 3).
4) Como fazer isso? Nicodemos está interessado na proposta de Jesus,
mas não sabe como nascer de novo. Nicodemos vivia a partir de um
paradigma, de uma concepção de vida, que o amortalhava e retirava o
fôlego de vida. Jesus lhe diz que para ser como Jesus o era, era mister
que desconstruísse sua concepção de vida e de sociedade e a trocasse
por outra. Uma maneira de ver o mundo a partir de outros olhos, novos olhos. Ou seja, antes de nascer, era importante morrer para o que
existia antes - nascer da água  morrer para as coisas antigas e renascer
para as coisas novas! - e reconstruir uma nova concepção de vida, com
novos valores, novo paradigma, novos olhos.
5) Dicotomia: Há uma divisão entre quem vive sempre no controle da
vida e quem deixa o controle da vida nas mãos de Deus. Quem nasce
da carne, aprende que precisa ter as rédeas sempre na mão. Quem
nasce do espírito, aprende a confiar o controle de tudo na vida, nas
mãos de Deus. O neófito aprende a deixar Deus ser Deus!

6) Vida liberta: Viver no espírito é deixar Deus ser Deus! (v. 8)
i. O vento sopra onde quer: Não temos o controle sobre o sopro
de Deus em nossas vidas. Deus nos coloca aqui ou ali, coloca pessoas a nossa frente ou as retira de nossas vidas segundo sua infinita sabedoria.
ii. Ouves a sua voz: Identificamos estas coisas ou pessoas, mas aí
queremos controlá-las. Queremos nos assegurar que não
vamos perdê-las, sejam pessoas, ou situações (trabalho, lazer,
diversão, objetos, etc.) Mas...
iii. Não sabes donde vem: Se tivéssemos controle, saberíamos de
onde vem, mas o fato de não sabermos já prova nossa incapacidade de controlar o que nos vem sem nossa interferência.
iv. Nem para onde vai: Pensamos como empresários: produzimos e
para produzir, precisamos ter controle sobre a produção.
Precisamos saber sobre a demanda de consumo, onde encontrar a matéria prima, as máquinas que produzirão a mercadoria desejada, o número de funcionários certo para a
produção ser otimizada, etc.
7) Conclusão: Também em nossa vida queremos controlar cada detalhe
de nosso viver. Por isto, tememos constantemente ante a possibilidade
concreta de perdermos o que temos, pessoas, coisas, ideias. O texto nos
ensina que precisamos deixar Deus ser Deus! Podemos ter nossas agendas e planos, claro, mas estes planos e agendas precisam ser depositados
sobre o altar, entregando-os na confiança de Deus. Precisamos reaprender a confiar em Deus, sermos mais flexíveis com as pessoas e conosco
mesmos/as. Precisamos desconstruir nosso estilo de vida e renascermos
para um novo estilo: o de deixar Deus ser Deus sobre todas as coisas
que nos ocorrem e dos quais, em última análise, não temos realmente
controle algum.
8) História: Deus sabe o que faz, p. 76s (As + belas parábolas de todos

os tempos)

