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“Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não 

permitiste que os meus inimigos se regozijassem con-

tra mim”. 

(Salmo 30.1) 

 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 12 de fevereiro de 2012 

6º Domingo Comum 

 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

  . Obrigado por este momento {Rabino Michael Lerner} 
Obrigado, Deus, por me deixar viver este momen-

to... 

Que benção é estar vivo quando os povos do mun-

do, a cada momento, se permitem 

ligar-se de novo às verdades espirituais mais pro-

fundas que conhecemos... É uma glória saber que o 

próprio universo é permeado por um amor sem fim, 

que o poder máximo do universo é o poder da cura 

e da transformação e que esse poder é um poder da 

divindade, um poder que flui através de cada um de 

nós e torna possível nossa função como agentes da 

cura e transformadores do planeta, em parceria 

com o Transformador Máximo.  

   . Canto: “Vem, ó Todo Poderoso” HE 66 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 30 

   . Solo 

   . Momentos de oração 

   . Oração da ecumene abraâmica  {Hans Küng} 
Deus... perdoa-nos. Resgata-nos do infortúnio e dá-

nos a paz. 

Tu que conduzes a história e és guardião do nosso 

destino, abençoa os líderes e governantes das na-

ções, para que eles não cobicem o poder e a glória, 

mas que ajam com responsabilidade para o bem-

estar e a paz da humanidade. Guia nossas comuni-

dades religiosas e suas lideranças, para que não 

apenas proclamem a mensagem da paz, mas tam-

bém  

  

revelem-na em sua vida. A todos nós, e a quantos não 

compartem a nossa fé, dá-nos tua graça, misericórdia e 

bondade, e guia-nos, Deus dos vivos, pela via reta que 

conduz à tua glória eterna. 

 

  . Canto: “A Pedra Fundamental” HE 205  {manhã} 

  . Momentos de louvor {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: II RS 5.1-14, 1 Co 9.24-27, Mc 

1.40-45. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . A ceia que enamora {João da Cruz} 
No amado acho as montanhas, Os vales solitários, ne-

morosos, 

as ilhas mais estranhas, os rios rumorosos e o sussurro 

dos ares amorosos; a noite sossegada, 

quase aos levantes do raiar da aurora; 

a música calada, a solidão sonora,  

a ceia que recreia e que enamora. 

   . Pai nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

... Que o vinho nos anime a celebrar a vida e a todos 

aproxime na terra agradecida.  {Jaci Maraschim} 

   . Canto: “Eis-me convosco!” HE 296 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém.  

      
 
 

 


