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 “Assim como a chuva vem de cima, eu envia-

rei do céu a minha vitória. A terra se abrirá 

para recebe-la e fará brotar a salvação e a 

liberdade. Eu, o Deus Eterno, farei isso”. 

(Isaías 45.8) 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo 30 de novembro de 2008 

1º Domingo do Advento 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão 

Dirig: No princípio, quando tudo era treva, disse Deus: Haja 

luz! 

Congr: E houve luz 

Dirig: No principio, quando reinava o silêncio, a Palavra esta-

va com Deus!  

Congreg: E tudo o que dizia, assim se fazia. 

Dirig: Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. 

Congreg: Veio para estar entre nós e ser um de nós. 

   . Canto: “Adoremos o Senhor”  HE 08 

   . Oração:  
“Tu nos manténs à espera, 

Deus de Belém e Efrata 

Queres que te esperemos 

para, em todos os tempos, 

usufruirmos teu amor, 

Teu cuidado, 

Teu Ser. 

Tu nos manténs à espera!” 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica:  Sl 80.1-7, 17-19 

   . Solo: Lizette Pinhão 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “No humilde presépio” HE 14 

   . Oração: 

“Tu nos manténs em amor, 

Deus, cujo nome é Amor. 

Queres que sejamos como Tu 

Para amar os sedentos de amor, 

Os que não experimentaram o amor, 

Os que são incapazes de amar. 

Amar sem preconceitos, 

Amar sem pressão, 

E o mais difícil: Amar a nós mesmos e a nós mesmas.” 

   . Declaração de perdão 

“Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é 

dom de Deus.” Ef. 2:8 

    

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Is 64.1-9, 1 Co 1.3-9, Mc 13.24-37  

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

Te damos graças por este tempo de Advento. 

Em todas as coisas, tu nos guardas em amor, 

Nas perguntas complexas sem fácil resposta, 

Tu nos guardas em amor, 

Nos fracassos quando esperamos o  êxito. 

Tu nos guardas em amor. 

Tocando nossas vidas quando se esvaem nossas forças, 

Tu nos guardas em amor. 

Em todo tempo, sempre Advento... 

Tu nos guardas em amor. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

“Não  quero o dom das profecias 

para marcar no tempo visões da Eternidade. 

Não quero o dom da poesia 

Para cantar o esplendor das Tuas maravilhas. 

Dá-me as mãos de Marta 

para Teu serviço. 

E o destino de Maria 

para guardar Tua presença.” 
                                              Carminha Gouthier 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “Natal” HE 11 

   . Recolhimento das ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu To damos. Amém” . 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 

 

 

MARANATA! VEM SENHOR JESUS! 

 

 


