Leitura Responsiva “ Levitico 25: 7-12”

2ª. Igreja Presbiteriana - BH - 17.03.2017
Liturgia “Renove o nosso Mundo”
Prelúdio
E não sede conformados com este mundo,
mas sede transformados pela renovação do
vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade
de Deus. (Romanos 12.2)
Boas Vindas - Serguem Jessui - Tearfund
Acolhida da Igreja – Eduardo Mundim
(Presbítero)
Oração - Música - Axé
Leitura Responsiva “ Levitico 25: 1-6”
DIRIGENTE: Falou mais o SENHOR a Moisés
no monte Sinai, dizendo:
TODOS: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes:
Quando tiverdes entrado na terra, que eu vos
dou, então a terra descansará um sábado ao
Senhor.
JOVENS: Seis anos semearás a tua terra, e
seis anos podarás a tua vinha, e colherás os
seus frutos;
ADULTOS: Porém ao sétimo ano haverá
sábado de descanso para a terra, um sábado
ao Senhor; não semearás o teu campo nem
podarás a tua vinha.
TODOS: O que nascer de si mesmo da tua
sega, não colherás, e as uvas da tua
separação não vindimarás; ano de descanso
será para a terra.
DIRIGENTE: Mas os frutos do sábado da
terra vos serão por alimento, a ti, e ao teu
servo, e à tua serva, e ao teu diarista, e ao
estrangeiro que peregrina contigo;
Cânticos - Clamor da Fé e Toada de Amós

MULHERES: E ao teu gado, e aos teus
animais, que estão na tua terra, todo o seu
produto será por mantimento.
HOMENS: Também contarás sete semanas
de anos, sete vezes sete anos; de maneira
que os dias das sete semanas de anos te
serão quarenta e nove anos.
TODOS: Então no mês sétimo, aos dez do
mês, farás passar a trombeta do jubileu; no
dia da expiação fareis passar a trombeta por
toda a vossa terra,
DIRIGENTE: E
santificareis
o
ano
qüinquagésimo, e apregoareis liberdade na
terra a todos os seus moradores; ano de
jubileu vos será, e tornareis, cada um à sua
possessão, e cada um à sua família.
MULHERES: O ano qüinquagésimo vos será
jubileu; não semeareis nem colhereis o que
nele nascer de si mesmo, nem nele
vindimareis as uvas das separações,
TODOS: Porque jubileu é, santo será para
vós; a novidade do campo comereis.
Cântico - Filhote do Filhote
Profª Maria. do P. S.Rodrigues Chaves
Soraya Dias – RENAS
Gerhard Fucks – Aliança Evangélica
Brasileira
Cânticos - Temos Esperança
Planeta Água
Oração
Reflexão Bíblica – Paulo Roberto Araújo
Missão Aliança
Cântico - Jesus Cristo
Esperança para o Mundo
- Vídeo Campanha Renove nosso Mundo
- Campanha Renove nosso Mundo: Convite
a um compromisso – Prof. Júlio Zabatieiro,
FTSA
Porque a ardente expectação da criatura
espera a manifestação dos filhos de Deus.

(Romanos 8.19)
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