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 “Ele permanecerá enquanto existir o sol e 

enquanto durar a lua, através das gerações. 

Seja ele como chuva que desce sobre a campi-

na ceifada, como aguaceiros que regam a 

terra”. 

(Salmo 72.5-6) 
 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

Domingo 04 de janeiro de 2009 

 Epifania do Senhor 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 
   . Solo (manhã): Lizete Pinhão  
   . Canto: “Hosana nas Alturas” HE 26 

   “Deus da vida 
todos estes anos Tu tens sido fiel para conosco 

mesmo quando não temos sido fiéis para Contigo. 

Nos deste de presente o universo, 

Nos deste de presente nossos amigos, nosso próximo,  
Nos deste de presente a vida. 

Mas nós temos construído muros que nos separam 

Como se não fôssemos teus filhos. 

Por que não voltarmos a Ti, Deus da Graça? 
Por que preferimos o medo ao gozo da Tua presença?” 

Senhor, ao mirar-te o rosto 

Reconhecemos o que somos. 

 

CONFISSÃO 

   . Solo (manhã): Lizete Pinhão 

   . Leitura bíblica: Sl 72.1-7, 10-14 

   . Confissão 
Olho os retratos antigos: como eu cresci! 

Já não existe o menino que estava ali. 

A vida não para e você precisa igualmente crescer, 

Deixar de tecer o futuro é pior que morrer. 
Hoje compreendo melhor o trabalho cristão 

Que preciso viver: 

Nada no mundo é perfeito e você 

É chamado a entender 
Tudo o que implica 

Renovar 

Todos os dias, 

Em Deus, 
O seu ser. 

                  (Jonas Rezende e  Eurico Marchon) 

   . Momentos de oração 

   . Canto:  “Gozo em Jesus”  HE 366 (manhã) 

 

LOUVOR (Noite) 

“No meio dos louvores Deus habita” 

   . Eurico Marchon (noite) 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 60.1-6, Ef 3.1-12, Mt 2.1-12 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa  

   . Credo da Igreja Metodista da Coréia 
Cremos em um Deus, 

Criador e sustentador de todas as coisas, 

Pai de toda a humanidade, 

Fonte de toda a bondade, beleza, 
De toda verdade e amor. 

Cremos em Jesus Cristo, 

Deus manifesto em carne, 

Nosso guia, exemplo e redentor, 
E salvador do mundo. 

Cremos no Espírito Santo, 

Deus presente conosco, 

Providenciando direção, conforto e força 
Para nossas vidas. 

Cremos no perdão dos pecados, 

Na vida de amor e oração, 

E na graça, suficiente para todas as nossas necessidades. 
Cremos na Palavra de Deus, 

Contida no Antigo e Novo Testamento, 

Como regra suficiente de fé e prática. 

Cremos na Igreja como a congregação 
De todas as pessoas que se unem ao Senhor redivivo, 

Para adoração e serviço. 

Cremos no reino de Deus, 

Como o governo divino na sociedade humana 
E na fraternidade dos povos sob a paternidade de Deus. 

Cremos no triunfo final da justiça 

E na vida eterna. Amém. 

   . Pai Nosso e partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420  

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 
 


