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“Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento 

anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a 

outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra 

noite”. 

(Salmo 19.1-2) 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 27 de janeiro de 2013. 

TERCEIRO DOMINGO NO TEMPO COMUM 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 

Solo 

A expressão “deuses por participação” 

É ecoada pelo místico espanhol  

São João da Cruz:  

“Quando a alma permite que  

Deus trabalhe nela, ela logo será  

Transformada e transfigurada em Deus, 

E Deus comunicará a ela Seu Ser  

Sobrenatural de tal modo que a alma 

Parece ser o próprio Deus, ela de fato o 

Será por participação.” 
(São João da Cruz, 1547-1591) 

   . Canto: “Louvor e Glória” HE 111 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 19 

   . Solo 

   . Momentos de Oração 

Oração da ecumene abraâmica   
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 nações, 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 comunidades religiosas e suas  

lideranças, para que não apenas proclamem a  

mensagem da paz, mas também 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. (Hans Küng) 

Momentos de silêncio 

   . Canto: “Venho como estou” HE 245 (manhã) 

 LOUVOR  (Noite) 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Ne 8.1-3, 5-6, 8-10; 1 Co 12.12-

31ª, Lc 4.14-21. 

   . Mensagem 

       

COMUNHÃO 

   . Palavras de instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

Quando a alegria me surpreende,  

eu amadureço... 

Antes da colheita de figos e uvas, 

E digo ao meu Senhor,  

que é um com minha alma: 

“Despeje seu vinho para todos,  

meu corpo é o copo.” 
(poema de Mohamed al-Ghuzi,  

tunisiano, in Quadras à alegria)  

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

O ódio e a  vingança sejam esquecidos, 

O nosso inimigo mortal seja perdoado; 

Nenhuma lágrima derramada o molhará, 

Nenhum arrependimento o abaixará. 

Que o nosso livro de dívidas seja cancelado! 

Reconcilie-se todo o mundo! 
(sexta estrofe de Ode à alegria,  

de Friedrich Schiller) 

   . Canto: “Despedida” HE 498 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. 

Amém”. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 


