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 “Ele permanecerá enquanto existir o sol e 

enquanto durar a lua, através das gerações. 

Seja ele como chuva que desce sobre a campi-

na ceifada, como aguaceiros que regam a 

terra.” 

(Salmo 72.5-6) 
 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Re-
formanda 

Domingo, dia 03 de janeiro de 2010 
 Epifania do Senhor 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio  

   . Solo 

"0 Guardador de Rebanhos" 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se Pode ver no 

Universo 

Por isso minha aldeia é tão grande Quanto outra terra 

qualquer 

Porque eu sou do tamanho do que vejo e Não do tama-

nho da minha altura... 

Nas cidades a vida é mais pequena do Que aqui na mi-

nha casa no cimo deste Outeiro. 

Na cidade as grandes casas fecham a Vista à chave, 

escondem o horizonte, Empurram o nosso olhar para 

longe de Todo céu, 

Tornam-nos pequenos porque nos tiram o Que os nossos 

olhos nos podem dar, 

E tornam-nos pobres porque a nossa Única riqueza é 

ver.  (Alberto Caeiro ) 

   Canto:  “No Primeiro Natal”  HE 22 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 72.1-7, 10-14  

   . Solo 

As bolas como opção 

Esses meninos com as bolas no sinal,  

talvez queiram indicar que “não damos muita bola” pra 

eles.  

Passam com bolas e bolas em círculo, talvez represen-

tando a quantidade de vezes que “não demos bola”. 

Outros meninos, com a bola, querem fazer mais, querem 

ser jogadores de futebol; pra ver se a “bola levanta a 

bola deles”. 

Olham pra gente pensando que estamos “com a bola 

cheia”, mas mal sabem que  nos sentimos de  “bola 

murcha”, cheios de culpa e impotência. 

 Como não “demos muita bola pra eles”, insistem em 

lançá-las ao céu em giro,  

só pra lembrar da bola que não demos! 

Será que não poderíamos dar uma certa bola pra eles? 

Pelo menos para a situação em que vivem, onde moram, 

como moram, como vivem... 

Quantos já não “nos deram uma certa bola”?  

Deus mesmo vive nos dando bola! 

Só que essa bola que Deus nos dá, é pra gente jogar com 

os outros!  

   .Canto:  “A segurança do crente” HE 362 

 

MOMENTOS DE LOUVOR (noite) 

   . Eurico Marchon 

 

EDIFICAÇÃO  

Leituras Bíblicas: Is 60.1-6, Ef 3.1-12, Mt 2.1-12  

Mensagem  

 

COMUNHÃO  

Convite à mesa 

Num só gesto, somente em uma única oportunidade, nos 

deste do Teu tudo e do Teu todo. 

Quantas vezes nós temos oportunidade de darmos uma 

pequenina parte de nós e não damos! 

Rememora-nos Tua doação - não para culpa - mas para  

imitação!  

   . Pai Nosso  e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

O segredo não é  correr atrás das borboletas... 

É cuidar do jardim para que elas venham até  

Você.  (Mário Quintana) 

   . Canto:  “Plena Consagração”  HE 183 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém.” 

   . Benção Final  e Tríplice amém. 

 
 


