SUBSÍDIOS PARA O JUBILEU DA REFORMA

500 dias para os 500 anos da Reforma

1. Liturgia alusiva aos 500 dias antes dos 500 anos –
18 de junho de 2016
Acolhida
L. Somos Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB.
Somos parte da Igreja de Jesus Cristo. Junto com outras igrejas
protestantes no mundo, carregamos marcas que têm sua origem no
movimento da Reforma de 1517.
A Reforma protestante teve em Martim Lutero uma figura de destaque.
Daqui a 500 dias, em 31 de outubro de 2017, completam-se 500 anos da
ação marcante praticada pelo monge e teólogo Lutero: ele tornou públicas
95 teses contra o comércio de indulgências.
Este é o motivo que nos reúne aqui. Em toda a IECLB, hoje, nos reunimos
em comunidade para marcar os 500 dias antes do Jubileu dos 500 anos
da Reforma.
Não queremos festejar nenhuma ruptura ou separação entre igrejas.
Divisões não são motivo para festejos. Festejamos, sim, a nossa vocação
e as características da nossa Igreja a partir do movimento que recebeu de
Martim Lutero marcas claras. Queremos festejar nossa presença e nosso
jeito de participar da missão da igreja de Jesus Cristo no mundo.

Motivação para os 500 dias
Leitora 1: Faltam 500 dias para os 500 anos da Reforma!
Leitor 2: Cada dia é motivo de ação de graças a Deus.
Leitora 1: Cada dia é motivo de oração pelas dádivas do amor de Deus
em nossas vidas!
Leitor 2: Cada dia é motivo para rendermos graças a Deus que nos enviou
e continua enviando pessoas que nos ajudam a perceber que Deus é
nosso porto seguro, a fonte de nossa existência, um colo de amor e olhos
de misericórdia.
Leitor/a 1: Cada dia é motivo de gratidão a Deus porque somos
comunidade, corpo de Cristo que professa: a pessoa justificada por Deus
vive e viverá por fé!
Leitor/a 2: Faltam 500 dias para os 500 anos da Reforma. Que estes 500
dias sejam oportunidade para testemunharmos como membros da IECLB
quem é Deus para nós. Que as nossas ações sejam para isto e que o
Espírito Santo nos anime e ilumine para um testemunho alegre e feito com
liberdade e gratidão.
Hino HPD 318
Gloria in excelsis
L. Glória a Deus nas maiores Alturas porque permitiu que, pelos caminhos
da Reforma, nos tornássemos uma igreja que entende sua missão assim:
“propagar o evangelho de Jesus Cristo, estimulando a vivência evangélica
pessoal, familiar e comunitária; promovendo a paz, a justiça e o amor na
sociedade; participando do testemunho do Evangelho no País e no
mundo” (constituição da IECLB). Por isso, cantemos Alma, bendize, ao Senhor!
Hino HPD 246, estrofe 1
L. Glória a Deus nas maiores Alturas porque revelou ao monge e teólogo
Martim Lutero verdades divinas que estavam encobertas: sobre a fé, sobre
a graça, sobre o perdão, ..., conforme Jesus Cristo havia testemunhado!
Bendizemos a Deus!
Hino HPD 246, estrofe 2

L. Glória a Deus nas maiores Alturas, porque Martim Lutero redescobriu
que a graça de Deus é anterior ao nosso fazer e que não podemos
alcançar a salvação por nosso mérito, pois ela não está à venda, não é
objeto de troca. Bendizemos a Deus!
Hino HPD 246, estrofe 3
L. Glória a Deus nas maiores Alturas, porque, com o movimento da
Reforma, o povo de Deus foi valorizado; todas as pessoas batizadas se
tornam sacerdotes e sacerdotisas, formam a comunidade viva, que
testemunha o Evangelho no contexto em que vive. Bendizemos a Deus!
Hino HPD 246, estrofe 4
L. Glória a Deus nas maiores Alturas, porque muitas mulheres participaram
do movimento da Reforma, desde os inícios, e deram testemunho de sua
fé, desenvolveram o pensamento teológico, compuseram hinos,
expressaram a sua espiritualidade. Bendizemos a Deus!
Hino HPD 246, estrofe 5
L. Glória a Deus nas maiores alturas, porque com o movimento da Reforma
as mulheres encontraram, em diversas igrejas, lugar para servirem a Deus
através do ministério com ordenação. Bendizemos a Deus!
Hino HPD 246, estrofe 1
L. Tantos são os motivos de rendermos glória a Deus. Que este louvor
continue nos acompanhando nesses 500 dias e em todos os dias da nossa
vida, pois Deus é digno do nosso louvor e muitas são as suas maravilhas!
Amém.
Oração
L. Oremos em conjunto com as palavras do Hino de Martim Lutero,
conforme HPD 82:
1. Ó Santo Espírito do Senhor,
dá-nos fé e verdadeiro amor!
Queiras confortar-nos
em nossa vida;

tua igreja mantém unida.
Kyrie eleison.
2. Sagrada luz, vem resplandecer.
Cristo só nos faze conhecer!
Que permaneçamos
com ele unidos,
pois por ele fomos remidos.
Kyrie eleison.
3. Ó poderoso Consolador,
vem, reveste-nos com teu vigor!
Que na desventura
não pereçamos,
mas, lutando, por ti vençamos.
Kyrie eleison.
Martin Luther, 1483-1546

Leitura bíblica e mensagem (confira, abaixo, “recursos adicionais”, letra
“b”, entre num Link relacionado e escolha uma prédica e a leitura bíblica
do texto correspondente. )
Hino HPD 155
Ação que marque a contagem regressiva: Faltam 500 dias para os 500

anos!
Cada comunidade, sínodo ou paróquia, escolhe um símbolo ou uma ação
que marque este dia, buscando expressar: quem somos como IECLB? O
que representamos no lugar e no contexto em que vivemos? O que
fazemos? Faz diferença se aqui existe uma comunidade da IECLB?
Com esta ação, queremos marcar nosso testemunho de fé como IECLB
aqui neste lugar no caminho que nos levará aos 500 anos da Reforma.
(Confira, abaixo, algumas sugestões de ações)
Hino/coral/instrumentistas (sugestão: HPD 291)
Bênção
Envio
Hino final HPD 97 (“Deus é castelo forte e bom”)

2. Recursos adicionais
2.1. Sugestões de ações para marcar os 500 dias antes dos 500

anos
- Plantar uma árvore e cultivar um canteiro de flores ao redor dela
com o formato da Rosa de Lutero;
- Colocar um Banner com o Selo dos 500 anos da Reforma em
lugares estratégicos da cidade/localidade;
- Identificar a igreja com o símbolo da IECLB;
- Desenvolver um programa musical com Hinos da Reforma ou Hinos
em perspectiva luterana, iniciando neste dia (18/06/2016) e, em
continuidade, uma vez por mês (ou a cada X meses), até o dia 31 de
outubro de 2017;
- Averiguar a possibilidade de criar a praça de Lutero ou o jardim de
Lutero;
- Averiguar a possibilidade de denominar uma rua da cidade com o
nome de Martim Lutero (Rua Martim Lutero)
- Propor um círculo de palestras públicas sobre a Reforma e a história
da nossa igreja;
- Estimular a pesquisa sobre a história da comunidade local;
- Aproveitar programas de rádio para incluir spots e mensagens
alusivas à Reforma;
- Sugerir uma campanha de oferta de literatura que ajude no
entendimento da Reforma e da Teologia da IECLB;
- Inspirar-se na lista enorme de sugestões de ações disponível no
Portal luteranos (Jubileu dos 500 Anos da Reforma).
2.2. Prédicas sugeridas (para serem proferidas na íntegra ou para
servirem de inspiração!)
- Um Sermão sobre a Indulgência e a Graça – Martim Lutero

http://www.luteranos.com.br/conteudo/um-sermao-sobre-a-indulgencia-e-a-graca

- Dia da Reforma – Efésios 2.8 – Breno Schumann

http://www.luteranos.com.br/conteudo/dia-da-reforma-efesios-2-8

- Gálatas 5.1-11 - P. Dr. Martin Dreher

http://www.luteranos.com.br/conteudo/galatas-5-1-11-2

João 8.31-36 - De qual liberdade falamos? - P. Dr. Walter Altmann

http://www.luteranos.com.br/conteudo/joao-8-31-36-de-qual-liberdade-falamos

2.3. Jubileu, Lutero-Reforma: 500 anos e Dia da Reforma

(Aqui você encontra outros links para acompanhar as notícias, os eventos, outras
iniciativas e temas relacionados ao jubileu da Reforma)

Jubileu dos 500 Anos da Reforma
http://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao_lista/1/6/2929
Dia da Reforma
http://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao_lista/1/2/2892
Lutero - Reforma: 500 anos no Jornal Evangélico Luterano
http://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao/confessionalidade-luteranos-emcontexto/lutero-reforma-500-anos-no-jornal-evangelico-luterano
Eventos, iniciativas e boas ideias
http://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao/500-anos/eventos-iniciativas-eboas-ideias

Responsáveis pela proposta:
Cat. Dra. Erli Mansk, Coordenadora de Liturgia da IECLB
P. Dr. Rolf Schünemann, Coordenador do Portal Luteranos
P. Dr. Mauro B. de Souza, Secretário da Ação Comunitária
P. Dr. Romeu R. Martini, Assessor Teológico da Presidência

