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 “(...) grandes cousas fez o Senhor por nós; 

por isso estamos alegres”. 

(Salmo 126.1) 

 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 14 de dezembro de 2008 
3º Domingo do Advento 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio  

   . Solo: Lizette Pinhão  

   . Litania (Jo 6.45-61) 

Hom: ...todo aquele que da parte do Pai tem ouvi-

do e aprendido, esse vem a mim.                        

Mulh:Em verdade, em verdade vos digo: quem crê 

em mim tem a vida eterna.                              

Hom: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que 

desceu do céu; se alguém dele comer, viverá eter-

namente; e o pão que eu darei pela vida do mundo 

é a minha carne.                             

Mulh:Em verdade, em verdade vos digo: se não 

comerdes a carne do Filho do homem e não beber-

des o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.                                                      

Todos: ...a minha carne é verdadeira comida, e o 

meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a 

minha carne e beber o meu sangue, permanece em 

mim, e eu nele. 

   . Canto:  “Jesus Nasceu!” HE 12 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 126 

   . Solo 

Aproximou-se de nós 

Eis que apareceu no presépio “a bondade e o amor 

humanitário de Deus, nosso  Salvador”. 

Deus se abaixa, se faz mundo, torna-se pessoa hu-

mana. 

Ele não é somente o Deus de quem se cantava: 

grande é o nosso Deus, sem limites o seu poder. 

Agora ele se mostrou assim como é:  

pequeno é o nosso Deus, infinito o seu amor. 

Porque é infinito o seu amor aproximou-se de nós. 
(Leonardo Boff) 

   . Canto: “Adoremos ao Senhor” HE 08 (manhã) 

 MOMENTOS DE LOUVOR  (Noite) 

   . Eurico 

 

EDIFICAÇÃO  

   . Leituras Bíblicas: Is 61.1-4, 8-11 ou Lc 1.47-

55, 1 Ts 5.16-24, Jo 1:6-8, 19-28.  

   . Mensagem  

 

COMUNHÃO  

Se partires teu pão com medo, 

Sem confiança, sem audácia,  

Em dois tempos teu pão se acabará... 

Experimenta parti-lo sem previsão, 

Sem cálculo, sem poupança, 

Como filho do Dono  

de todos os trigais do mundo... 
(D. Hélder Câmara)       

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

O Meio Divino 

Jesus,  

Salvador da atividade humana,  

a qual trouxeste uma razão para agir,  

Salvador da humana dor, 

 a qual trouxeste um valor de vida; 

Sê a salvação da unidade humana, 

 forçando-nos a abandonar as nossas mesquinhari-

as 

 e a nos aventurar, apoiados em Ti, 

 pelo oceano desconhecido da auto-doação. 
 (Teilhard de Chardin)   

   . Canto: “Natal” HE 11 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Oração de Consagração 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Benção Final e Tríplice amém. 

 


