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 “O grande amor do Senhor cantarei perpetu-

amente; com a minha boca manifestarei a tua 

fidelidade de geração em geração.” 

(Salmo 89.1) 
 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo  18 de janeiro de 2009 

2º Domingo no Tempo Comum 
 

LITURGIA 

Adoração 

 Prelúdio 

 Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

 Oração: 
Adoramos-Te ó Cristo: Tu és nossa vida 

Tu és o nosso salmo, Tu és nossa canção. 

Adoramos-Te ó Espírito: Tu és nosso ânimo, 

Tu és nossa fortaleza, Tu és nossa oração. 

Adoramos-te ó Deus: Tu és nosso sentido, 

Tu és nosso colo, Tu és nossa inspiração. 

 Canto: “Grata Memória”  HE 133 

 

CONFISSÃO 

 Leitura bíblica: Sl 139.1-6, 13-18  

 Solo: Lizette Pinhão (manhã)  

 Oração 

Deus Amor 

“Espírito de Amor, 

liberta-nos 

do ódio e da violência; 

socorre-nos de nós mesmos; 

protege-nos das noites sem estrelas; 

cura-nos da opressão; 

afasta-nos do medo e da covardia. 

Acorda-nos e faze-nos 

Profetas do  teu Reino, 

Que é feito de amor, 

Bondade e compaixão. 

Amém. 

Inês de França Bento 

 Momentos de silêncio 

 Canto:  “Gozo em Jesus” HE 366 ( manhã) 

 

LOUVOR  (noite) 
 

EDIFICAÇÃO 

 Leituras bíblicas: 1 Sm 3.1-10 (11-20), 1 Co 6.12-20, Jo 

1.43-51 

 Mensagem 

 

 

 COMUNHÃO 

 Palavras da instituição da Ceia 

Um fogo que sempre arde 

Um fogo que sempre arde 

Ó amor sem preço, doce Amor, Chama eterna! 

És um fogo que sempre arde, altíssima Trindade! 

És um Deus reto, sem nenhum desvio; 

Sincero, sem nenhuma duplicidade; 

Livre, sem nenhum fingimento. 

Fixa o teu olhar misericordioso sobre a Humanidade. 

Sei que a misericórdia Te pertence. 

Para qualquer lado que eu olhe, 

Só encontro a tua misericórdia. 

Por isso apresso-me a clamar 

Diante da tua misericórdia, 

Para que a uses para com todo mundo. 

Catarina de Siena 

Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

“Tu que sopras onde quer, 

vento de Deus dando vida, 

aproxima-te. Sopra fecundo! 

Sopra-me, vida em teu sopro! 

Faze-me todo janelas, 

Olhos abertos e abraço. 

Leva-me em Boa Notícia 

Sobre os telhados do medo. 

Passa-me em torno das flores, 

Beijo de graça e ternura. 

Joga-me contra a injustiça 

Em furacão de Verdade. 

Deita-me em cima dos mortos, 

Boca-profeta a chamá-los. Amém.  

Pedro Casaldáliga 

 Recolhimento das ofertas 

 Canto “Vencendo Vem Jesus!” HE 312 

 Oração de Consagração 

 Avisos e agradecimentos 

 Benção final  

  Tríplice Amém. 

 

 
 


