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“Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos 

teus lábios se extravasou a graça; por isso, Deus te 

abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 

 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 26 de dezembro de 2010 
1º Domingo após o dia do Natal 

 

LITURGIA 
 

ADORAMOS A DEUS 

   . Solo 

   . Leitura bíblica: Is 40:25-31 

   . Canto: “O Nascimento de Jesus” HE 19 

  . Oração 

Todos: Nosso Deus e Rei, nós sempre anunciaremos a tua 

grandeza e para sempre seremos gratos a ti. Todos os dias te 

agradeceremos e te louvaremos para sempre. Tu és grande e 

mereces ser louvado. Nós não podemos compreender a tua 

grandeza. Ó Deus Eterno, todas as criaturas te louvarão, e o 

teu povo será grato a ti. Todos falarão da glória do teu reino e 

contarão a respeito do teu poder. O teu reino é eterno, e tu és 

rei para sempre! Amém! (Sl 145) 

 

CONTAMOS AS MUITAS BÊNÇÃOS 

 

   . Antífona de Ação de Graças 
(A congregação participa cantando as estrofes do hino nº 92 do HE) 

Oficiante: Graças Te damos, Senhor, pelo ano que passou. 

Graças pelas dádivas preciosas que nos deste, pelo ar que 

respiramos, pelo chão que pisamos, pelo céu que nos cobriu e 

cobre com o azul do manto de Tua misteriosa presença. 

Congreg: (cantando) 1
a
. estrofe 

Oficiante: Graças pelo grande corpo do Universo, Gaia, nossa 

mãe, que nos nutriu e nutre, mesmo sofrendo tantas agressões 

desses que se querem chamar Teus filhos. Graças pelo corpo 

precioso que nos deste, pelas inúmeras ressurreições que expe-

rimentamos a cada dia. 

Congreg: (cantando) 2
a
. estrofe 

Oficiante: É maravilhoso, Senhor, saber que fomos consola-

dos em nosso choro, fomos levantados em nossas quedas, 

fomos amados mesmo quando demos lugar ao desamor, fomos 

encantados pelo Espírito quando nada mais tinha sentido para 

nós. 

Congreg: (cantando) 3
a
. estrofe 

Oficiante: Graças Te damos Senhor, pela existência da Igreja 

Cristã de Ipanema, por haveres chamado estes Teus filhos e 

filhas para Te servirem aqui, em liberdade, em gratidão e 

amor. 

Congreg: (cantando 4
a
. estrofe). 

   . Canto:  “Hora Bendita”  HE 91 

 

 RECEBEMOS A INSPIRAÇÃO DA PALAVRA 

 

   . Leituras bíblicas: Is 63.7-9, Sl 148, Hb 148, Mt 2.13-23. 

   . Mensagem 

 
RECEBEMOS O BENDITO ALIMENTO 

 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Leitura Responsiva 

Oficiante: Ó Deus, só Tu és Eterno! Tu fizeste os céus e as estrelas. 

Povo: Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há neles; Tu conservas 

a todos com vida. 

Oficiante: Como fizeste com Teu povo no passado, Tu nos guiaste 

com uma nuvem durante o dia, e de noite com uma coluna de fogo. 

Povo: Tu nos deste pão, quando estávamos com fome, e água da 

fonte, quando com sede. 

Oficiante: Tu nos deste o Teu Bom Espírito para nos ensinar o que 

devíamos fazer. 

Povo: Tu és misericordioso e bondoso! 

Oficiante: Ó Deus, nosso Deus, como és grande! 

Povo: Como és querido e maravilhoso! 

Todos: Tu cumpres as promessas que fazes ao Teu povo por que Tu 

és fiel, Senhor. 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO: QUE VENHA O FUTURO! 

   . Ser uma criança é melhor porque agora Deus, embora imenso, 

Tornou-se pequeno,  

Também o meu maior desejo 

É tornar-me criança. 

(Ângelus Silesius) 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Canto: “Conta as Bênçãos” HE 338 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 

 

 

FELIZ ANO NOVO!  

 


