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“Reina o Senhor; tremam os povos. Ele está 

entronizado acima dos querubins; abale-se a 

terra.” 

(Salmo 99.1) 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 03 de fevereiro de 2008 
 Domingo da Transfiguração do Senhor 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

  .  Prelúdio  

  .  Solo 

  .  Oração  

Senhor Deus e Pai, envia teu Espírito para renovar  nossa 

comunhão contigo, entre nós e toda a criação. Que Deus este-

ja em nossa mente e em nosso  pensar, em nossos  olhos e em 

nosso olhar, no nosso coração e em nosso sentir, em nossa 

união e em nosso compartilhar.  

(Liturgia de São Patrício)    
   . Canto: “Louvor ao Trino Deus” HE 104 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 2 ou Sl 99 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio  

 À procura do crer  

Porque meus olhos Te viram, 

Quero voltar a Te ver, 

Te vi ainda menino, 

Tão perto meu ser do Teu ser 

Hoje me sinto sozinho, 

Oh Deus, me ensina o carinho, 

Oh Deus, dá-me a graça de crer. 

 

Dá-me um olhar cristalino, 

Que em tudo, tudo Te vê. 

Revolve sombras e medos 

Que anuviam todo o meu ser  

Oh Deus, ilumina o caminho  

Oh Deus, dá-me a graça de crer. 

 

Neste local de encontros e desencontros   

Neste vale que creio  

e às vezes deixo de crer, 

Oh Deus, suplico-te a bênção: 

Me ajuda a encontrar o meu ser  

 

 

 

 Oh Deus, suplico-te a graça,  

Suplico-te a graça de crer. 

   . Canto:  “Palavra Vivificante” HE 144 

 

EDIFICAÇÃO  

   Leituras bíblicas: Êx 24.12-18k, 2 Pe 1.16-21, Mt 17.1-9. 

   Mensagem  

 

COMUNHÃO  

   . Convite à mesa 

   . Oração comunitária 

Senhor Nosso Deus, te pedimos que o comportamento entre as 

três Pessoas da Trindade possa transparecer em nossas rela-

ções. Que sejamos um pelo outro, um com o outro, um no 

outro, um através do outro; assim como tu  és.   

   .  Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

   O descanso nosso dos quatro dias  

Sorriam, é carnaval! 

Os amores se tornam mais abertos 

O descanso nos abençoa  

As músicas se tornam mais propícias  

A simpatia se predispõe 

Os cânticos se tornam ambientes 

A vida, comemorativa 

Quatro dias de festa, de alegria 

Ou pelo menos, 

De pausa de nosso dia a dia 

Quatro dias que a vida estaciona 

E nos impulsiona  

À   comemoração da vida, pura e simplesmente;  

Essa mesma vida que é divina; 

Esta mesma vida, que está no meio da gente.  

   . Canto: “Vontade Soberana” HE 270 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos 

   . Bênção Final  

   . Tríplice amém.    
 

 
 


