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 “Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu 

coração terá pensamentos judiciosos”. 

(Salmo 49.3) 

 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 20 de janeiro de 2008 

2º Domingo Comum 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Confissão de amor   (Gerardo Oberman) 

Amo a Deus Pai e creio que Ele conduz nossa história. 

Amo ao Senhor Jesus Cristo e segundo seu estilo de vida que-

ro viver entre meus irmãos. 

Amo ao Espírito Santo e creio que Ele anima o serviço da 

Igreja. 

Amo o ser humano e busco promover seu direito de viver com 

dignidade. 

Amo a vida e a defendo contra todo tipo de violência. 

Amo a verdade e quero proclamá-la em todas as minhas ações. 

(... )Amo a liberdade e luto contra toda forma de escravidão. 

Amo a paz e busca a integração entre nossos povos. 

Amo os pobres e os débeis e quero lutar por um mundo mais 

solidário com eles. 

E me comprometo a trabalhar em minha vida pessoal, em 

minha família e na sociedade para construir uma humanidade 

nova, um mundo que viva em amor. 

Com a ajuda de Deus Pai, que tudo pode. Que assim seja. 

   . Canto: Glória à Trindade  HE  129 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 40.1-11 

   . Prece  (Masao Takenaka) 

Eterno Deus, 

Santificado seja teu nome. 

(...) Renova nossos corpos 

Com o frescor das flores matinais, 

Abre nossos olhos interiores. 

Como o sol, projeta nova luz na obscuridade que prevalece 

durante a nossa noite. 

Livra-nos de todo cativeiro. 

Dá-nos asas de liberdade como os pássaros do céu, 

Para começar uma nova jornada. 

Restaura a justiça e a liberdade, 

Como uma poderosa corrente 

Que corre sem cessar, assim como um dia segue a outro dia. 

Te damos graças por  nossa vida, 

    

 

 E queremos honrá-la servindo-te sempre em amor. 

Amém. 

   . Momentos de oração 

   . Canto: Direção divina  HE 350 (Manhã) 

 

LOUVOR (Noite) 

    . Motivos de louvor 

    . Carimbo da Paz  

 

LITURGIA DA PALAVRA 

   .  Leitura do Evangelho:    Is 49.1-7, 1 Co 1.1-9, Jo 1.29-42  

   .  Oração 

   .  Mensagem 

 

EUCARISTIA 

   . Convite à mesa 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Vem! (Lusmarina Campos García ) 

Vem, 

Desde os rincões das curvas do mundo 

Que enche  a  terra de pleno vigor. 

Vem da boca de Deus  

E recria a vida e suas qualidades. 

Vem,  

Para os pulmões sem ar, 

Para os corpos sem força, 

Para as vidas sem ânimo. 

Vem, 

Em meio a nossas contingências 

Instaura novos espaços de relacionamento  

E amor. 

Sopro de Deus, 

Vento de Deus, 

Vem. 

   . Pai Nosso e partilha 

    

CONSAGRAÇÃO 

Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comi-

go? 

  . Canto:  Despedida   HE 498 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

  . Bênção final e tríplice amém. 

 


