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 “Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? 

Quem há de morar no teu santo monte? O que 

vive com integridade, e pratica a justiça, e, de 

coração, fala a verdade;” 

(Salmo 15.1-2) 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

Domingo 01 de fevereiro de 2009 
4º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Canto: “Louvor ao Eterno Deus”  HE 106  

  . Vem, Senhor (I) 

Dirig: Vem, Senhor, 

compartilha este tempo conosco, 

assim como compartilhas nossa vida de todos os dias,  

com suas luzes e suas sombras, 

com a música e o canto da alegria renovada, 

e, às vezes, o triste pranto da alma que sofre e se deses-

pera. 

Congreg: Vem, Senhor, 

compartilha este tempo conosco,  

assim como um dia quiseste compartilhar com os ho-

mens, 

mulheres e crianças, os caminhos poeirentos da vida: 

pregando, sarando, sofrendo, morrendo, amando..., 

ressuscitando para manter viva a esperança nesse reino 

novo que continuamos buscando 

Todos: Sim, Senhor, compartilha este tempo conosco! 

 

MOMENTO DE SILÊNCIO E CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 15 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Momento de oração silenciosa 

   . Vem, Senhor (II) 

Todos: Vem, Senhor, 

compartilha este tempo conosco, 

assim como compartilhaste com palavras, gestos, abra-

ços 

e um concreto pão em pedaços 

como sinal de tua própria entrega solidária 

por um mundo sedento de paz, de justiça e vida. 

Dirigente: Vem, Senhor, 

compartilha este tempo conosco, 

e marca nossos corações com o fogo da Tua presença, 

para que nossa vida se transforme e se renove 

 Todos: Vem, Senhor, 

compartilha este tempo conosco 

   . Canto: “Hora Bendita”  HE 91 

 

LOUVOR (Noite) 

   . Eurico Marchon 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Dt 18.15-20, 1 Co 8.1-13, Mc 

1.21-28. 

   . Mensagem 
 

EUCARISTIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Consagração dos elementos 

   . Prece 

“Cremos que nos momentos de crise e desesperança, 

Tu és a esperança. 

Cremos que diante da enfermidade e dor, 

Tu és a fortaleza e o sustento, 

Cremos que ante as situações mais obscuras, 

Tu és a luz. 

Dá-nos o Teu corpo, a Tua presença, 

A tua paz, a Tua luz,   

O Teu sustento, 

A Tua companhia, 

Ó precioso Pão da Vida!” 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

“Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias 

de toda a tua renda; e se encherão fartamente os teus 

celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares”.   

   . Canto:  “Despede-nos, Senhor”  HE 88  

   . Consagração dos dízimos e ofertas 

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

Amém. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  e Tríplice Amém. 

 
 


