Oração Final Pa. Silvia Genz – 1ª Vice-presidente da IECLB e Rev. Egon
Kopereck – Presidente da IELB
Pai Nosso
Bênção
União Coral Que a luz de Cristo brilhe (T. Fettke)
Poslúdio Já finda, silencioso/Befiehl du deine Wege (Banda Herdeiros - versão Dieter Falk)

Celebrantes: P. Cláudio Kupka, P. Kurt Rieck, Rev. Edgar Lemke, Rev. Eliseu Teichmann;
Coord. da Comissão de Comemoração dos 500 anos da Reforma Luterana: Sr. Zenar Eckert;

Obras musicais:
Deus está presente – Gott ist gegenwärtig – Letra: Gerhard Tersteegen, 1729; trad. estr. 1-2 – HPD, 1981, estr.
3-4 – João Gomes da Rocha, 1898, alt. Música: Joachim Neander, 1680. Letra e música: Domínio público.
Tradução: estr. 1-2 © Igreja Ev. Confissão Luterana no Brasil, 1981; estr. 3-4 © Igreja Evangélica
Fluminense - Salmos e Hinos.
Amor que nos salva – Letra e música: Cláudio Kupka, n. 1963. Letra e música: © Claudio Kupka.
Aleluia – Gelobt sei Gott – Música: Melchior Vulpius, 1609. Letra e música: Domínio público
Habita em tua graça – Ach bleib mit deiner Gnade – Letra: Josua Stegmann, 1627; trad. Martinho Lutero
Hasse, 1919-2004, alt. Música: Melchior Vulpius, 1609; arr. Lutheran Worship, 1982. Letra e Música:
Domínio público. Tradução: © Igreja Ev. Luterana do Brasil (admin. Editora Concórdia), 1986. Arranjo: ©
Concordia Publishing House, 1982.
Castelo Forte é nosso Deus – Ein feste Burg ist unser Gott – Letra: Martinho Lutero, 1483-1546; trad. estr. 1-2 Hinário da IECLB, 1961, estr. 3-4 - Rodolpho Hasse, 1890-1968. Música: Martinho Lutero, 1528; arr.
Johann Sebastian Bach, 1685-1750, BWV 80. Letra e Música: Domínio público. Tradução: estr. 1 e 2 ©
Igreja Ev. Confissão Luterana no Brasil, 1961, estr. 3 e 4 © Editora Concórdia, 1986.
Corações, em fé unidos – Herz und Herz vereint zusammen – Letra: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1731;
trad. HPD, 1981. Música: Erbaulicher Musikalischer Christen-Schatz, Basel, 1745; arr. The Lutheran Hymnal,
1941. Letra e Música: Domínio público. Tradução: © Igreja Ev. Confissão Luterana no Brasil, 1981.
Que a luz de Cristo brilhe – May the light of Christ – Letra e música: Tom Fettke, n. 1941; trad. Jeanine
serenado e Jean Charles de Oliveira, 1991. Orquestração Paulo Brum 2001. Letra e música: © Birdwing
Music (admin. por The Sparrow Corp.), 1988. Tradução: © JUERP, 1991.
Músicos:
Maestros Delmar Dickel e Abner Elpino Campos
Instrumentistas: Banda Herdeiros e Christoph Küstner
Coralistas de corais da IECLB e IELB

www.facebook.com/500AnosReformaLuterana

IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA DO BRASIL
IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL
31 de outubro de 2016 – Igreja da Reconciliação – Paroquia Matriz
Prelúdio Castelo forte/Versão Banda Herdeiros (Versão original Heart Song/EUA)
Saudação
Canto 124 HPD (1,2) 188 HL (3,4)
1. Deus está presente, todos o adoremos, com respeito nos prostremos!
Deus está conosco, tudo em nós se cale, Deus a nossas almas fale!
Quem o ouvir ou sentir, baixe os olhos, crente! Vinde ao Pai clemente!
2. Deus está presente, querubins prostrados são-lhe servos consagrados.
Santo, santo, santo - vêm cantando em hino todo o exército divino.
Ó Senhor, com fervor, nós também cantamos, gratos te exaltamos.
3. Cristo está presente: bênção permanente do seu sangue recebemos.
Com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos.
Padeceu e morreu obedientemente. Cristo está presente.
4. Sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino.
Tua luz bendita nossa mente habita pelo claro e doce ensino.
Ensinar, consolar verdadeiramente, vem, ó Deus potente.

Salmo 46
O Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em
tempos de aflição.
C Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, e as
montanhas caiam nas profundezas do oceano.
O Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os
montes tremam violentamente.
C Venham, vejam o que o SENHOR tem feito! Vejam que coisas
espantosas ele tem feito na terra!
O Ele acaba com as guerras no mundo inteiro; quebra os arcos,
despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo.
C Ele diz: “Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus.
O Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro.”
T O SENHOR Todo-Poderoso está do nosso lado; o Deus de Jacó é o nosso
refúgio.
Oração
União Coral Amor que nos salva (C. Kupka)
Leitura Bíblica Efésios 5.6-13
Aleluia 59 HPD/115 HL
Aleluia, aleluia, aleluia!
Leitura do Evangelho João 3.16-21
Canto 280 HL (1-4)
1. Habita em tua graça conosco, ó bom Senhor,
que mal algum nos faça o astuto Malfeitor.
2. Habita na Escritura conosco, ó Salvador,
e dá-nos a ventura do celestial favor.
3. Habita em claridade conosco, ó Luz de Deus;
firmados na verdade, iremos para os céus.
4. Habita em bênção rica conosco, ó Redentor;
gracioso, multiplica em nós a fé e o amor.
Mensagem Prof. Dr. Donaldo Schüler - Liberdade cristã num mundo em
mudança
Confissão de fé (Credo de Martinho Lutero)
T Creio em Deus que criou a mim e a todas as criaturas, que me deu e
sustenta meu corpo com todos seus membros e meu espírito com
todas suas faculdades; que me provê abundante e diariamente o
alimento, vestimenta e habitação e tudo o necessário para a vida. Que
me ampara contra todo perigo e me protege e guarda de todo mal; e
tudo isto Ele faz sem nenhum mérito ou dignidade de minha parte,
por sua pura bondade e sua divina misericórdia. Isto é certamente
verdade.
Creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é
meu Senhor. Me redimiu, a mim, perdido e condenado, libertando-me
do pecado, da morte e do poder do maligno, não com ouro ou com
prata, mas com seu sangue e seus sofrimentos e por sua morte
inocente, para que lhe pertença para sempre e viva uma vida nova

como Ele mesmo, que ressuscitou dentre os mortos, vive e reina
eternamente. Isto é certamente verdade.
Creio que o Espírito Santo me chama pelo Evangelho, me ilumina com
seus dons e me santifica, que me mantém na verdadeira fé, na Igreja
que Ele congrega dia a dia. É Ele também quem perdoa plenamente
meus pecados, assim como a todos os crentes. É Ele quem no
derradeiro dia me ressuscitará dentre os mortos e me dará, com todos
os fiéis em Cristo, a vida Eterna. Isto é certamente verdade.
Canto HPD 97.1,2 e HL 165.3,4
1. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento; Assiste-nos com sua
mão, na dor e no tormento. O rei infernal das trevas, do mal, com todo o
poder e astúcia quer vencer: igual não há na terra.
2. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória
traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz?” Foi Cristo Jesus, o
eterno Senhor, outro não tem vigor; triunfará na luta.
3. O mundo venham assaltar demônios mil, furiosos, jamais nos podem
assombrar, seremos vitoriosos. Do mundo o opressor, com todo rigor
julgado ele está. Vencido cairá por uma só palavra.
4. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará
com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, vida e o lar – que tudo se
vá! Proveito não lhes dá. O céu é nossa herança.
Saudação da Comissão de Comemoração dos 500 anos da Reforma
Motivação da Oferta
Canto 94 HPD
1. Corações, em fé unidos, vinde à paz do bom Senhor,
por seu santo amor movidos, procurai o Salvador!
Do seu corpo os membros somos, ele, a luz, nós, o fulgor.
Só por ele salvos fomos, por Jesus, o Redentor.
2. Vinde, filhos agraciados, renovar a vossa união,
e jurai-lhe, dedicados, ser fiéis, de coração!
E perdendo esta corrente sua solidez no amor,
suplicai com fé ardente que Jesus lhe dê vigor.
3. Seja o vosso amor tão forte, tão intensa a comunhão,
que enfrenteis a própria morte, por amor de algum irmão.
Cristo assim nos tem amado que seu sangue deu por nós;
como ficará magoado, se há discórdia entre vós!
4. Deus, Senhor, que nos conclama para em santo amor agir:
nova vida em nós derrama e dispõe-nos a servir!
Ver-nos-á o mundo, unidos pelo teu sagrado amor:
Nós, de um tronco só nascidos, somos um, por ti, Senhor.
5. Faze-nos ser tão unidos como o Pai e o Filho o são.
Não sejamos divididos por discórdia e desunião.
Que nossa alma resplandeça só por tua excelsa luz,
e que o mundo em nós conheça teus discípulos, Jesus!
Saudações ecumênicas
- Arcebispo metropolitano de Porto Alegre Dom Frei Jaime Spengler (ICAR)
- Bispo Diocesano Dom Humberto Eugênio Maiztegui Gonçalves (IEAB)

