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“Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o 

meu olhar; não ando à procura de grandes cousas, 

nem de cousas maravilhosas demais para mim.” 

(Salmo 131.1) 

 

 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 27 de fevereiro de 2011 
8º Domingo Comum    

 
LITURGIA 

 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Responso: Salmo 104 

Dirig: Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 

Todos: Senhor Deus meu, como tu és magnificente. 

Dirig: Sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz 

como de um manto. 

Todos: Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas 

águas o vigamento da tua morada. 

Dirig: Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do 

vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros, laba-

redas de fogo... 

Todos: Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas 

com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas ri-

quezas.... Gloria a ti, Senhor, que tudo criaste.  

   . Canto:  “Invocação” HE 75 

   . Oração 

 

CONFISSÃO   

   . Leitura bíblica: Sl 131 

   . Solo 

   . Momentos de oração silenciosa 

   . Litania dos gritos de transformação 

Dirig:  Ó Deus do oriente e do ocidente, do norte e do 

sul, teu amor concebeu a criação, tua Palavra lhe deu 

existência e teu Espírito lhe deu vida. Tu prometeste, 

Senhor, tua graça transformadora. Dá ouvido à nossa 

oração e tem piedade de nós... 

...Espírito do Trino Deus, vem sobre nós... 

Mulheres: Abençoa a África, Senhor, berço da humani-

dade; a Ásia, lar das civilizações antigas; o Caribe, lugar 

de beleza natural e serenidade; A Europa, lugar de gran-

de diversidade e muitas contradições. 

... Espírito do Trino Deus, vem sobre nós... 

Homens: Abençoa a América Latina, Senhor, terra cheia 

de vida e esperança; o Oriente Médio, terra humilde que 

viu Jesus nascer; a América do Norte, herdeira de um 

sonho de tão esquecido de liberdade e eqüidade; o Pací-

fico, lugar de tantas vulnerabilidades e cores... 

 ... Espírito do Trino Deus, vem sobre nós... 

Todos: Ó Deus, por tua misericórdia, cura este mundo parti-

do. Reúne-nos uns com os outros. Ajuda-nos a vencer nossa 

ganância, nossos preconceitos, o medo recíproco e nossas 

divisões. Ó Deus, ouve nossa oração. 

   . Canto: “Palavra Vivificante” HE 144 (manhã) 

   . Momentos de louvor (noite) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 49.8-16ª, 1 Co 4.1-5, Mt 6.24-34. 

   . Mensagem 
 

CERIMÔNIA DE BATISMO DAS CRIANÇAS: Fernan-

da Maia Miguez de Mello e Juliana Maia Miguez de Mello. 

   . Canto: “Convite aos Meninos” – 1ª. e última estrofes. 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à comunhão 

   . Litania de Compromisso 

Todos: Neste mundo Deus nos dá o poder de escolher. Deus 

nos chama a trilhar o caminho do amor, da paz, da alegria e 

da liberdade; a escolher a vida, não a morte. 

Homens: Escolhemos tratar todas as pessoas com dignidade e 

respeito. Escolhemos resistir com firmeza a toda forma de 

discriminação. 

Mulheres: Escolhemos renunciar toda forma de violência. 

Escolhemos a busca da paz por meios pacíficos. 

Todos: Escolhemos viver em simplicidade, usando apenas o 

necessário. Escolhemos amar e servir a Deus e ao nosso pró-

ximo, como Jesus serviu por sua morte e ressurreição. No 

poder do Espírito, escolhemos a vida hoje, amanhã e para 

sempre. Amém. 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Pai nosso e Partilha.  
 

CONSAGRAÇÃO 

Ó Deus, dá-nos a graça de, por tua graça, sermos instrumen-

tos em tuas mãos. 

   . Canto: “A Santa Peleja” HE 422 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice amém. 

 
 


