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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 23 de fevereiro de 2014 
7º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO  
   . Preludio 
   . Solo  
   . Nos encontramos  {Claudia Ursini} 
Nos encontramos aqui, Senhor,  
porque teu amor nos convida e nos espera. 
Viemos com nossas alegrias e dores, 
inquietudes e certezas, 
acertos e erros. 
Te pedimos 
que  nos despertes os sentidos 
para podermos  perceber tua presença 
e escutar-te e encontrar-te 
nas leituras, orações e canções, 
em cada irmão e cada irmã, 
no som e no silencio. 
Desperta, Senhor, nossa sensibilidade 
adormecida pela rotina,  
e renova sempre em nós a sede de Ti. 
Fica conosco e abençoa-nos, 
Ilumina nosso andar, 
agora e sempre, por teu grande amor. 
Amém.  
   . Canto: Vivificação HE 97 
 
CONFISSÃO  
   . Leitura bíblica:  Salmo 119.33-40 {p. 842} 

   . Solo 
   . Momentos de silêncio 
   . Oração 
Senhor, te rogamos: 
livra-nos do medo do futuro incerto, 
do medo do fracasso, 
do medo da solidão, 
da  enfermidade e da dor 
e  da morte. 
Por tua graça, ajuda-nos Pai, 
A respeitar-te e amar-te. 
Enche nossos corações de ânimo e alegria, 
  

 De amor  e de confiança em Ti, 
Por nosso Senhor Jesus Cristo.  
{oração proveniente da Nigéria, do livro Orações do Povo de Cristo} 

  . Canto:   A Velha História HE 216 (manhã) 

  . Momentos de louvor (noite)  

 
EDIFICAÇÃO  
   . Leituras bíblicas:  Levitico 19.1-2, 9-18 {P. 165}, 1 Coríntios 
3.10-11, 16-23 {p. 1502}, Mateus 5.38-48 {p. 1251}   
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO  
   . Convite à mesa 
   . Oração de São Francisco 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o amor; 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 
Onde houver discórdia, que eu leve a união; 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé; 
Onde houver erro, que eu leve a verdade; 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre, fazei que eu procure mais 
Consolar, que ser consolado; 
compreender, que ser compreendido; 
amar, que ser amado. 
Pois, é dando que se recebe, 
é perdoando que se é perdoado, 
e é morrendo que se vive para a vida eterna. 

   . Consagração dos elementos 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Eis-nos aqui, Senhor, em tuas mãos. Faze-nos artífices da 
tua paz! 
   . Canto: Louvor HE 138 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. Amém”. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
 
 


