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“Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, 

ao filho do rei”. 

(Salmo 72.1) 

 

 
 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 04 de dezembro de 2011 

2º Domingo do Advento 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Deus-homem {Ângelus Silesius} 

   Pensai: Deus se faz eu, e entra na miséria. Para 

que eu chegue ao Reino, e possa ser ele. 

   . Canto: “Noite Jubilosa” HE 09 

 

CONFISSÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 40.1-11 

   . Solo 

Poema de Natal {Ione Jaeger – Novo Hamburgo- RS} 

Senhor! Tantas luzes de ambição 

desamor e indiferença 

brilham nos olhos meus! 

- Onde está a Estrela Guia? 

Senhor! Tanto luxo e cobiça 

expõem-me as vitrines da vida 

tanta oferta de berço de ouro... 

- Onde está a manjedoura com palha? (...)  

Nos meus eus compelidos, perdidos 

divididos num conflito 

de mim mesma mais serena? 

de mim mesma mais pessoa? 

de mim mesma mais cristã? 

Senhor! Na esperança de nasceres mais uma vez 

faze-me ouvir minha voz 

em união a um coro de anjos: 

- Tu és Caminho, Verdade e Vida! 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “Natal” HE 11{manhã} 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

    . Leituras bíblicas: Mc 1,1-8, II PE 3.8-14. 

    . Manhã:  Edson Fernando de Almeida 

    . Noite:      Coral da IPVI 

 

   .  

COMUNHÃO 

   . Convite à Mesa do Advento {Ernesto Cardoso} 

Abro portas e janelas 

e preparo tua visita 

sei que vens sem avisar... 

Organizo um movimento 

já num ritmo mais lento 

com o intento de esperar... 

Os ruídos tão intensos 

e essa louca correria 

não nos deixam te escutar 

Com os fios do desejo 

teço a rede dos meus sonhos 

Pra poder me embalar... 

Durmo um pouco mais seguro: 

os vazios do futuro 

tua visita preencherá! 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 
Mesmo que Cristo nasça mil vezes em Belém e não nas-

ça em teu coração, a tua alma continuará desamparada. 
{Ângelus Silesius} 

   . Canto: “Cântico de Natal” HE 10  

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

  . Bênção final  

  . Tríplice amém. 

  

 
 


