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“Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao 

Senhor glória e força.” 

(Salmo 29.1) 
 

 

 

  
Ecclesia Reformata  

et Semper Reformanda 

Domingo, dia 13 de janeiro de 2013. 
BATISMO DO SENHOR 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO    
. Preludio    
. Solo    
. Quando o sol desponta  {Vera Lucia Chvatal} 

Quando o sol desponta clareando o dia 
Olha-me, Senhor. 
Quando o dia se inicia 
Trazendo as responsabilidades que me cabem, 
Abençoa-me, Senhor. 
Quando eu faltar com a caridade 
E me deixar invadir pelo egoismo 
Pedoa-me, Senhor. 
Quando meus passos se desviarem 
Do caminho da luz 
Faze-me retornar, Senhor. 
Quando a provação sobrevier 
E meu coração se encher de angustia 
Fortalece-me, Senhor. 
Quando a impaciência, a desconfiança 
E o temor me assaltarem, 
Ajuda-me a perseverar, Senhor.    
. Canto:  “A Pedra Fundamental” HE 205 
 
CONFISSÃO    
. Leitura bíblica: Sl 29  
. Solo    
. Eu só peço a Deus {Mercedes Sosa} 

Eu só peço a Deus  
Que a dor não me seja indiferente,  
Que a morte não me encontre um dia  
Solitário sem ter feito o que eu queria.  
Eu só peço a Deus  
Que a injustiça não me seja indiferente,  
Pois não posso dar a outra face  
Se já fui machucado brutalmente  
Eu só peço a Deus  
Que a guerra não me seja indiferente,  
É um monstro grande, pisa forte  
Toda a fome e inocência desta gente. 
 

 Eu só peço a Deus. 
Que a mentira não me seja indiferente 
Se um só traidor tem mais poder que um povo  
Que este povo não esqueça facilmente. 
Eu só peço a Deus 
Que o futuro não me seja indiferente, 
Sem ter que fugir desenganando  
Pra viver uma cultura diferente    
. Momentos de confissão    
. Canto: “Fortalece a tua Igreja” HE 204 {manhã}   
. Momentos de louvor  {noite} 
 
EDIFICAÇÃO    
. Leituras bíblicas: Is 43.1-7, At 8.14-17, Lc 3.15-17, 21-
22. 
.Mensagem     
 
COMUNHÃO    
. Convite à mesa    
. Pão para nossa fome {Luiz Carlos Ramos} 

Jesus Cristo, pão pra nossa fome de solidariedade 
Jesus Cristo, vinho para nossa sede de plenitude. 
Temos fome e sede. 
Temos necessidade de sinais visíveis  
Da Tua graça invisível. 
Serve-nos Teus sacramentos, 
Primeiros frutos do Reino, 
Nostalgia de nossa alma. 
Concede-nos a graça de brincar nos dias de descanso… 
E que nossa comunidade seja sinal,  
Aperitivo, carícia do Teu Reino. Amém.     
. Pai Nosso    
. Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Não há caminho para a paz. A paz é o caminho.   
{Mahatma Gandhi}   
. Canto: “Igreja, Alerta!” HE 203    
. Recolhimento dos dízimos e ofertas    
. Avisos e agradecimentos   
. Bênção final e tríplice amém. 
 

 


