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“Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, 

que andam na lei do Senhor.” 

(Salmo 119.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 9 de fevereiro de 2014 
5º Domingo no Tempo Comum 

 
LITURGIA 

 
ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Batiza-me Jesus  {Benjamin Gonzalez Buelta}  
Batiza-me Jesus 
com o sol e a brisa 
de tua graça cotidiana,  
discreta criação 
escorrendo por minha fronte 
Submerge meu corpo na bondade do povo 
que corre pelo leito  
de seus caminhos fundos,  
abertos com seus pés 
de trabalho e encontro. 
Veste-me de branco 
ao emergir das águas 
respiração contida, 
e acolhe-me em teu peito 
com o abraço comunitário 
de mil braços abertos. 
Dissolve um grão de sal 
no céu de minha boca, 
para que a vida nova 
se conserve inteira 
com os sabores fortes 
do evangelho. 
Unge-me a fronte 
com tua cruz de sofrimento, 
e unge-me o peito 
como a dor do povo. 
carregarei até o calvário 
a cruz de teu mistério. 
Que se alegre o cosmos 
no ruído natural 
do metal e a madeira, 
e que cantem as gargantas 
hoje, dia primeiro 
da nova criação. 
   . Canto:  Grata Memória  HE 133 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 112:1-9 {p. 836} 

   . Solo 
   . Momentos de silêncio 
 

    . Quem és tu?  {Edith Stein} 

Quem és tu, luz que me inundas e iluminas a noite do meu 
coração?  Tu me guias como a mão de uma mãe, mas se me deixas 
eu não seria capaz de dar um só passo sozinha. Tu és o espaço que 
circunda o meu ser e o protege. Se me abandonas, caio no abismo 
de nada, de onde me chamaste a ser.  Tu, mais próximo a mim do 
que eu mesma, mais íntimo a mim do que a alma minha, - e no 
entanto é intangível e de todo nome quebras as cadeias: Espírito 
Santo - Eterno Amor. 
   . Canto:  A história de Cristo  HE 02   {manhã} 

   . Momentos de louvor 
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Isaías 58:1-9a  {p. 986}, 1 Coríntios 2:1-12 {p. 

1500}, Mateus 5:13-20 {p. 1249} 

   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Adoração {Dora Ferreira da Silva} 

Difícil chamar-te pelo nome, agora 
que és tudo e meu chamado. 
Ecoas. Água da sede, bebo-te em silêncio. 
E despojo-te da imagem 
no transparente ser e estar 
sem perceber 
que sou e estou 
que és e estás 
entregues ao não-saber 
do quando e onde 
sempre e agora 
e te sou 
e me és 
estando no infinito estar| 
sendo no infinito ser 
que nos envolve e abarca 
silenciosa viagem 
adeus. 
   . Pai Nosso  e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO  
Não pares para colher flores e guardá-las. Continua caminhando, 
porque as flores guardam-se a si mesmas, florescendo em todo o 
teu caminho.  {Tagore}  

   .  Canto:  Direção divina   HE 350 
   .  Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   .  Bênção final e tríplice amém. 
 

 


