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 “Bem aventurado o homem que não anda no 

conselho dos ímpios, não se detém no caminho 

dos pecadores, nem se assenta na roda dos 

escarnecedores.” 

(Salmo 1.1) 

 

 
 

 

Ecclesia Reformata et Semper Re-
formanda 

Domingo, dia 14 de fevereiro de 2010 
6º Domingo Comum 

 

LITURGIA  

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Litania de chegada  

Dir: Oh, quão bom e quão suave 

é sentirmos o orvalho refrescante  

da divina presença. 

Congr: Que tal orvalho nos faça mais 

compassivos, mais ternos, mais irmãos. 

Dir: Oh, quão terrível é a aridez de  

viver a vida como se estivéssemos sozinhos. 

Congr:  O orvalho da graça abre o os poros  

do nosso corpo. Não estamos sozinhos.  

A vida é comunhão.  

Todos: É como o orvalho do Hermon, que desce 

sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a  

Sua bênção e a vida para sempre. (Sl 133:3) 

   . Canto: “Louvor ao Eterno Deus” HE 106 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 1 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Para meditar 

Quando chove, o perfume 

da terra molhada se levanta 

como o grande louvor da multidão 

silenciosa das coisas que nada significam. 
                  (Tagore) 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto:  “Louvai a Deus” HE 137   

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Jr 17.5-10; 1 Cor 15.12-20; 

Lc 6.17-26. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Afirmação de fé 

Cremos na unidade da Igreja, 

Casa dos pobres, 

Comunidade de fé, 

Mutirão de fiéis. 

Cremos na luta dos que sofrem, 

Que cuidam da terra, 

Que amam a vida, 

Que celebram a paz. 

Cremos na polifonia da Graça 

Que se revela nas diferenças 

De gêneros, cores, credos e etnias. 

Cremos no Grande Outro: 

Aquele que sendo eterno, 

Nos atrai com cordas humanas, 

E sendo humano 

Nos une com laços eternos. 
                              (Luiz Carlos Ramos) 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

  CONSAGRAÇÃO 

“De graça recebei, de graça daí”  

   . Canto: “Conta as muitas Bênçãos”  HE 338 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Oração de Consagração 

   . Bênção final e Tríplice amém. 

 

 
 


