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“Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos 

teus lábios se extravasou a graça; por isso, Deus te 

abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 23 de janeiro de 2011 

3º  Domingo Comum 

 
LITURGIA 

ORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo    

   . Invocação  

Faze-nos sábios     

Aproximo-me de ti, Senhor, como do meu raio de 

sol 

Que me dá luz, me aquece e me torna um ser vivo. 

Se então de mim te aproximas como da terra, 

Logo meu coração será a mais bela primavera. 
(Angelus Silesius) 

   . Canto:  “Louvai a Deus” HE 137 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 27.1,4-9 

   . Solo: Lizete Pinhão (manhã) 

   . Momentos de confissão 

Litania: 

Oficiante: Ó Cristo, da tua plenitude todos nós te-

mos recebido graça sobre graça.  Tu és nossa espe-

rança eterna;  És paciente e cheio de misericórdia; 

És rico para com todos os que te invocam. 

Congreg: Salva-nos, Senhor. 

Oficiante: Ó Cristo, fonte da vida e da pureza, ti-

raste nossos pecados. Na cruz foste traspassado 

pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 

iniqüidades. 

Congreg: Salva-nos, Senhor. 

Oficiante: Ó Cristo, obediente até a morte, manan-

cial de todo o conforto, nossa vida e nossa ressur-

reição, nossa paz e reconciliação: 

Congreg: Salva-nos, Senhor. 

   . Canto: “Unido com Cristo” HE 282 

 

 

 Oficiante: Ó Cristo, Salvador de todos os que confiam 

em ti, esperança de todos os que morrem por ti, e ale-

gria de todos os teus santos: 

Todos: Salva-nos, Senhor.   

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 9.1-4, 1 Co 1.10-18, Mt 4.12-

23. 

   . Mensagem:  

 

 COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

Trigo e pão 

que o trigo em pão, 

memória do corpo do Salvador, 

seja para nossas vidas o vigor e o alimento 

para o nosso sonhar constante 

e nunca desfalecer nas lutas; 

que a cor viva  do  vinho, 

lembrança da vida de Cristo, 

reviva as esperanças da nossa fé 

para que o dia-a-dia nos seja de plena harmonia. 
                                           (Luiz Carlos Ramos) 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

“Que tua vida amigo, amiga, seja sempre para o me-

lhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave 

no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez que Deus 

Te segure nas  Suas mãos.” (canção tradicional) 

   . Canto:  “Conta as muitas Bênçãos” HE 338 

   . Recolhimento das ofertas 

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

Amém”. 

   . Consagração 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 
 


