Para Refletir

As Cores Litúrgicas

Muitas vezes observamos as cores que ornamentam o templo
e não dos deparamos que elas tem um papel importante na
comunicação. As cores preparam o ambiente para a celebração,
elas falam do momento litúrgico e dos sentimentos que envolvem
cada um dos períodos do calendário cristão.
Em décadas recentes as igrejas presbiterianas e reformadas
pelo mundo vêm resgatando o uso das cores litúrgicas para
realçar os diferentes períodos do calendário litúrgicos. As cores
são empregadas na toga e estola do pastor, na roupa do coro, nas
toalhas que ornamentam o púlpito e nas flores.
As cores criam um ambiente alusivo ao tema do culto,
determinado pelas leituras e proclamação da Palavra. Assim
reforçam o sentido festivo do domingo e enriquecem nosso
envolvimento com os grandes atos de Deus que celebramos.
Significado das cores litúrgicas
Branco - É a cor preferida para o culto cristão desde as suas
origens mais remotas. Ela recebe destaque entre as cores
litúrgicas. É a cor da veste resplandecente na transfiguração (Mt
17.2); dos anjos (At 1.10); é a cor (Ap 7.9ss), da inocência, da
pureza, da veste nupcial da parábola de Mt 22.2-14. Usada
principalmente em celebrações relacionadas a vida e ao ministério
de Jesus.
Verde - É a cor da esperança na herança incorruptível e eterna.
Verde é considerado a cor da imortalidade e da fé. Indica a vida
na graça. Ela nos Iembra o crescimento silencioso, mas vigoroso,
que ocorre na natureza. Usado ao longo do tempo comum.
Vermelho - Simboliza o amor de Jesus e a forma das línguas de
fogo em Pentecostes (Espírito Santo). O vermelho exprime o amor
e o sacrifício. Usado em momentos de festa da igreja, no dia de
pentecostes e na ocasião de ordenação de oficiais.
Violeta/roxo - É a cor associada à penitência, espera, tristeza,
saudade. Sinaliza que algo está por vir. Chama para a meditação
e a oração. Usado no período da quaresma.
Preto - As cores preta e violeta foram associadas à ideia de dor,
penitência e expiação. Eram usadas em ofícios fúnebres e no luto,
mas, para tais momentos, sugere-se o uso da cor branca, que
representa a felicidade celestial, a ressurreição. Pouco usada,
mas fora usada nos cultos de sexta-feira da paixão.
Dourado - Cor da realeza, do céu, do reino de Deus. É usado nas
festas de Cristo, junto com o branco. Usada principalmente em
celebrações relacionadas ao triunfo de Jesus, como a páscoa e os
domingos que a sucedem.
Azul - É uma cor litúrgica muito antiga. Foi também a cor da
diaconia. O azul é uma cor muito próxima ao violeta. A tradição de
substituir gradativamente o violeta pelo azul no Advento surgiu da
reflexão de que o tempo de Advento se caracteriza menos pela
penitência e mais pela expectativa. Também pode ser usada no
período de Advento, que antecede o Natal.
Logo, muito mais que mero capricho visual as cores consciente ou
inconscientemente nos ajuda a viver os momentos culticos.
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Sim, Deus nos PREDESTINOU! Essa é uma verdade
inegável das escrituras. Não crer nisso é negar as escrituras
e a fé evangélica. Mas para o que Deus nos predestinou?
Como devem viver aqueles que foram por Deus agraciados?
Durante toda essa semana de jejum, oração e
meditação fomos desafiados a sermos parecidos com
Cristo. Tal aparência vai além dos aspectos físicos, envolve
toda a nossa vida, a forma com que convivemos com os
nossos sentimentos, a forma com que nos relacionamos
com outras pessoas, a forma com que enfrentamos o
pecado, a forma como apresentamos Deus a outras
pessoas e a forma com que nos dispomos a nos entregar
como sacrifício em favor de outras pessoas, mesmo quando
essas outras pessoas são indignas de tal sacrifício. Tudo
isso tem reflexo direto na nossa identidade.
Uma nova identidade é o que recebemos quando
resolvemos viver de forma a agradar a esse Deus que tanto
nos amou. Não mais ostentamos traços próprios de cada
um de nós, enquanto humanos, mas buscamos a todo o
tempo refletir a identidade de Cristo.
Na verdade, ser cristão vai além de assumir uma outra
identidade. Implica em sepultar a nossa velha natureza,
nascer novamente, sacrificar as paixões, abster-se de tudo
aquilo que se chama pecado. Esse é o nosso desafio e o
nosso alvo: sermos semelhantes a Cristo em tudo.
Que Deus nos ajude a enfrentar o pecado, resistindo-lhe
ou fugindo dele, mas que ele não exerça mais nenhum
poder sobre a nossa vida. Que a nossa alegria e o nosso
prazer sejam sempre fazer a vontade do Deus que nos
predestinou.
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 25/02/18 - Culto Matinal

1 – Adoração
- Leitura do Salmo 22.22-31
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em Mt 24.29-35
29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias,
o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade,
as estrelas cairão do firmamento, e os poderes
dos céus serão abalados.
30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho
do Homem; todos os povos da terra se
lamentarão e verão o Filho do Homem vindo
sobre as nuvens do céu, com poder e muita
glória.
31. E ele enviará os seus anjos, com grande som
de trombeta, os quais reunirão os seus
escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra
extremidade dos céus.
32. Aprendei, pois, a parábola da figueira:
quando já os seus ramos se renovam e as
folhas brotam, sabeis que está próximo o
verão.
33. Assim também vós: quando virdes todas
estas coisas, sabei que está próximo, às portas.
34. Em verdade vos digo que não passará esta
geração sem que tudo isto aconteça.
35. Passará o céu e a terra, porém as minhas
palavras não passarão.
- Cânticos de Louvor / Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 25/02/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 89.1-16
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Genesis 917.1-7
- Testemunhos e intercessão
- Leitura Alternada do NT em Romanos 4.13-25

13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a
sua descendência coube a promessa de ser herdeiro
do mundo, e sim mediante a justiça da fé.
14. Pois, se os da lei é que são os herdeiros,
anula-se a fé e cancela-se a promessa,
15. porque a lei suscita a ira; mas onde não há lei,
também não há transgressão.
16. Essa é a razão por que provém da fé, para que
seja segundo a graça, a fim de que seja firme a
promessa para toda a descendência, não somente
ao que está no regime da lei, mas também ao que
é da fé que teve Abraão (porque Abraão é pai de
todos nós,
17. como está escrito: Por pai de muitas nações te
constituí.), perante aquele no qual creu, o Deus que
vivifica os mortos e chama à existência as coisas que
não existem.
18. Abraão, esperando contra a esperança, creu,
para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe
fora dito: Assim será a tua descendência.
19. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em
conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de
cem anos, e a idade avançada de Sara,
20. não duvidou, por incredulidade, da promessa
de Deus; mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória
a Deus,
21. estando plenamente convicto de que ele era
poderoso para cumprir o que prometera.
22. Pelo que isso lhe foi também imputado para
justiça.
23. E não somente por causa dele está escrito que lhe
foi levado em conta,

24. mas também por nossa causa, posto que a nós
igualmente nos será imputado, a saber, a nós que
cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos
a Jesus, nosso Senhor,
25. o qual foi entregue por causa das nossas
transgressões e ressuscitou por causa da nossa
justificação.

-

Cânticos de Louvor

-

Entrega dos Dízimos e ofertas
Proclamação da Palavra

“-Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais,
de vinho e de azeite. - Entregue-me o seu primeiro
filho. Entregue-me o primeiro filhote das suas
vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro
filhote macho fique com a mãe sete dias; porém,
no oitavo dia, ofereça-o a mim.”
Êxodo 22,29,30

Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISO
TSD – Já pensou em passar um tempo a sós com
Deus? Então que tal fazer isso nesse tempo de
quaresma? Estamos desafiando toda a igreja a
termos um tempo para aquecer o nosso coração na
presença de Deus. Desafie sua família e participe.
REPENSANDO – Todos os presbíteros, diáconos e
demais lideranças da igreja estão convidados para
participar do Repensando, um evento idealizado pela
Secretaria de Evangelização da IPIB e organizado
pelo presbitério, que tem como objetivo rever as
práticas da igreja, de forma que ela possa
desempenhar com êxito a sua missão.
Domingo Missionário – No dia 04/03 teremos um
domingo missionário. Estará conosco pela manhã o
Rev. Jango, secretário de Evangelização da IPI do
Brasil. E a noite o Rev. Max, missionário no sertão
nordestino.

