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 “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o 

que há em mim bendiga ao seu santo nome.” 

(Salmo 103:1) 

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

Domingo 15 de fevereiro de 2009 

6º Domingo no Tempo Comum 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Santo Espírito da sabedoria viva! 

Em tua luz estão casa, escola, trabalho. 

Em teu saber estão inteligência, 

Desejo, criatividade. 

Em teu poder estão voz, silêncio, palavra... 

Perdoa o saber que vira Deus 

Perdoa o poder que escraviza. 

Livra da inteligência egoísta. 

Disciplina o desejo do saber só. 

Leva ao servir que te agrada. 

Abre a mente, aguça as idéias, 

Faze voar pelo mundo a inteligência livre. 

Ó Santo Espírito da sabedoria viva! 

Tudo está em tua luz. 

Envolve. Movimenta. 

Dá a paz, a profunda e calma paz. 

Amém. 

   . Canto: “O grande amor de Deus”  HE 324 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 30 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Momentos de confissão 

Deus de viva sabedoria 

Deus da luz 

Luz de Deus. 

Vem sobre mim 

Vem sobre nós 

Vem sobre o mundo 

Deus das desamparadas 

Deus das desempregadas 

Deus das desalentadas 

Deus dos pequenos 

Deus dos esquecidos 

Deus da vida e da dignidade 

 Ampara a necessidade 

De quem só em ti encontra sustento. 

Amém. 

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

 

LOUVOR (noite) 

   . Eurico Marchon 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: II Rs 5.1-14, 1 Co 9.24-27, Mc 

1.40-45. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

Graças Te damos, ó Deus, porque, ao te tornares nosso 

amigo e nos chamares de teus amigos e tuas amigas, 

fizeste nascer em nós a possibilidade de amizade. Já 

podemos vivenciar o teu reino em abraços, em risos, em 

corpos que se amparam pela força do amor fraternal, no 

perdão recebido e concedido, na palavra partilhada. Já 

podemos enxergar para além de nós mesmos, de nós 

mesmas, e nossos pés já não seguem sozinhos. Por teu 

amor, a vida entre nós se faz plural! Concede-nos a ami-

zade sincera que aquece o coração e fortalece a vida no 

seu cotidiano. Amém. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Senhor, guia os nossos passos, para que andemos em 

teus caminhos. Cuida  das pessoas que caminham co-

nosco. Ampara as mais fracas. Sê a luz daqueles que 

experimentam a escuridão. Renova nossas esperanças e 

dá-nos a confiança de que em tuas mãos os nossos dias 

estarão bem guardados. Por Cristo. Amém. 

  . Canto:  “Aceitai a Salvação”  HE 243 

  . Recolhimentos das ofertas 

  . Avisos e agradecimentos 

  . Bênção Final e Tríplice amém. 

 
 


