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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 24 de janeiro de 2010 
3º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

     . Prelúdio  

     . Solo 

Oração  

Senhor Deus e Pai,  

envia teu Espírito para renovar  

nossa comunhão contigo,  

entre nós e toda a criação.  

Que Deus esteja em nossa mente  

e em nosso  pensar, em nossos  olhos e em nosso 

olhar, no nosso coração  

e em nosso sentir, em nossa união e em nosso com-

partilhar.  
(Liturgia de São Patrício)    

   . Canto:  “Louvor e Glória” HE 111 

 

CONFISSÃO  

   Leitura bíblica:  Sl 80.1-7 

   Solo 

   Momentos de silêncio  

À procura do crer  

Homens: Porque meus olhos Te viram, 

Quero voltar a Te ver, 

Te vi ainda menino, 

Tão perto meu ser do Teu ser 

Hoje me sinto sozinho, 

Oh Deus, me ensina o carinho, 

Oh Deus, dá-me a graça de crer. 

Mulheres: Dá-me um olhar cristalino, 

Que em tudo, tudo Te vê. 

Revolve sombras e medos 

Que anuviam todo o meu ser  

Oh Deus, ilumina o caminho  

Oh Deus, dá-me a graça de crer. 

Todos juntos: Neste local de encontros e desencon-

tros,   

Neste vale que creio  

e às vezes deixo de crer, 

Oh Deus, suplico-te a benção: 

 

 Me ajuda a encontrar o meu ser  

Oh Deus, suplico-te a graça,  

Suplico-te a graça de crer. 
(Edson Fernando de Almeida) 

   . Canto: “Venho como estou” HE 245 
 

LOUVOR (noite) 

   . Eurico Marchon 

 

EDIFICAÇÃO  

  .  Leituras bíblicas: Mq 5.2-5ª, Lc 47-55, Hb 10.5-10, 

Lc 1.39-45 (46-55) 

  .  Mensagem  

 

COMUNHÃO  

   . Convite à mesa 

   . Oração comunitária 
Senhor Nosso Deus, te pedimos que o comportamento 

entre as três Pessoas da Trindade possa transparecer 

em nossas relações. Que sejamos um pelo outro, um 

com o outro, um no outro, um através do outro; assim 

como Tu o és.   

   .  Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

Onde é o Haiti?  

Cada vez que encontramos um homem  

travestido de algo indigno de um homem,  

encontramos um pedaço do Haiti!  

Como cantaram Caetano Veloso  e Gilberto Gil: 

“O Haiti não é aqui, 

O Haiti é aqui...” 

Oremos pelo  Haiti agora – sem cessar – e  de  

igual forma atentemos para as diversas situações  

de nosso país que denunciam o nosso Haiti  

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Canto: “Despedida” HE 498 

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

Amém”. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Benção Final  e Tríplice Amém.    

 


