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 “Louvai ao Senhor, porque é bom e amável 

cantar louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem o 

cântico de louvor”. 

(Salmo 147.1) 
 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo 08 de fevereiro de 2009 
5º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio  

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Sem olhos (Rainer Maria Rilke)  

Sem olhos, Senhor, vejo-te ainda; 

Sem ouvir, Senhor, tuas palavras me alcançam; 

Meus pés sempre sabem teu caminho; 

Em minha boca jamais teu nome morreu. 

Se me faltarem as mãos 

Habitarás meu peito e  a minha mente... 

E então meu sangue te saberá levar. 

   . Leitura do Salmo 147:1-11 

   . Canto:  “O grande amor de Deus” HE  

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Isaías 40: 21-31 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Oração da ecumene abraâmica  (Hans Kung) 

Deus oculto, eterno, insondável, misericordioso, 

Fora de Ti não há outro Deus. 

És grande e digno de todo louvor; 

Teu poder e graça sustentam o universo... 

Deus vivo e misericordioso, escuta a nossa prece: 

Nossa culpa agora é grande. 

Perdoa-nos, descendência de Abraão, por nossas  guer-

ras, 

Nossas inimizades mútuas e maldades. 

Resgata-nos do infortúnio e dá-nos a paz... 

Tu que conduzes a história  

E és guardião do nosso destino... 

Guia nossas comunidades religiosas e suas lideranças, 

Para que não apenas proclamem a mensagem da paz 

Mas também revelem-na em sua vida... 

E guia-nos pela via reta que conduz à tua glória. 

   . Momentos de oração silenciosa 

   . Canto:  “Manso e Bondoso”  HE 231 (manhã) 

 

 LOUVOR 

   . Eurico Marchon (Noite) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leitura bíblica 

   . Proclamação da palavra 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia...Eu vos en-

treguei o que também recebi. Que o Senhor 

Jesus na noite que foi traído... 

   . Oração pela Paz  ( Francisco de Assis – atribuída) 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 

Onde houver ódio, que eu leve o perdão. 

Onde houver discórdia, que ele leve a união. 

Onde houver duvidas que eu leve a fé. 

Onde houver erro, que ele leve a verdade. 

Onde houver desespero, que ele 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 com-

preendido; 

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.  

   .  Pai Nosso  

   .  Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Servi  a Deus com alegria e apresentai-vos a Ele... 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 


