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“Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Se-

nhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida 

ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santida-

de.” 

(Salmo 29.1-2) 

 
 

 

 

  

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 10 de janeiro de 2010 

BATISMO DO SENHOR 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

  Oração para a Paz 

Homens: Ó Tu, Senhor Bondoso! Criaste toda a 

humanidade dos mesmos pais. 

Mulheres: Desejaste que todos pertencessem ao 

mesmo lar. Em tua Santa presença, todos são teus 

servos e todo o gênero humano se abriga  sob teu 

tabernáculo.  

Todos: Todos se têm reunido à tua Mesa de graças 

e brilham pela luz da Tua Providência.  

(texto das escrituras Bahá`is) 

   . Oração 

   . Canto: “Ao Deus Supremo” HE 110 

  

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 29 

   . Momentos de Oração 

   . Solo:  Lizette Pinhão (manhã) 

Oração para a Paz 

Homens: Ó Deus! És bondoso para com todos, 

provês a todos, amparas a todos, e a todos concedes 

vida.  

Mulheres: De Ti, todos os seres recebem faculda-

des e talentos. Todos estão submersos no oceano da 

Tua misericórdia.  

Todos: Ó Tu, Senhor bondoso! Une todos, faze os 

religiosos concordarem e torna as nações uma só, 

para que considerem-se todos como uma única fa-

mília e tenham a terra como um só lar. Que se as-

sociem em união e acordo. 

(texto das escrituras Bahá`is) 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “Comunhão Preciosa” HE 387 (manhã) 

 

LOUVOR 

   . Eurico Marchon (noite) 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 43.1-7, At 8.14-17, Lc 3.15-17, 

21-22. 

Mensagem  

  

COMUNHÃO 

   . Palavras de instituição da Santa Ceia 

Comunhão  

Quem não comer do meu corpo e não beber do meu 
sangue não tem parte comigo, assim disse Jesus. Tere-

mos então agora parte com Ele; não somente no comer 

de um pão e no beber do vinho, mas alimentando-nos do 

que Ele nos deu: mais do sangue, corpo, vinho e pão, 

mas convite à vida, à paz, à comunhão com o estranho, 

com o próximo, com Deus; provando Dele e ao mesmo 

tempo ofertando Dele. Tenhamos parte com Deus em 

todas as oportunidades em que tivermos. Nossos irmãos, 

nossos próximos e estranhos agradecerão por isso! 

   . Consagração dos elementos 

   .  Pai Nosso  

   .  Partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

Oração para a Paz 

Homens: Ó Deus! Ergue o estandarte da unicidade do 

gênero humano! Ó Deus! Estabelece a suprema paz! 

Enlaça os corações, ó Deus!  

Mulheres: Ó Tu Pai bondoso! Extasia os corações com 

a fragrância do Teu amor, ilumina os olhos com a Luz 

do teu guiar; alegra os ouvidos com as melodias da Tua 

Palavra e abriga-nos no recinto da Tua providência.  

Todos: Tu és o Grande e o Poderoso! És o Clemente, 

aquele que perdoa as faltas da humanidade!        

(texto das escrituras Bahá`is) 

   . Canto: “A certeza do Crente” HE 388 

   . Recolhimento das ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. Amém”  

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém.  

 


