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 “Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-

vos ante o seu santo monte, porque santo é o 

Senhor, nosso Deus”  

(Salmo 99.9) 

 
 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo 22 de fevereiro de 2009 

 Domingo da Transfiguração do Senhor 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   .  Prelúdio 

   .  Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Tarde te amei 

Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova!  

Tarde demais eu te amei!  

Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do 

lado de fora!  

Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas 

criaturas.  

Estavas comigo, mas eu não estava contigo.  

Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não exis-

tiriam se em ti não existissem.  

Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez.  

Fulguraste e brilhaste e tua luz afugentou a minha ce-

gueira.  

Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por 

ti.  

Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua 

paz...               (Santo Agostinho) 

   .  Oração 

   .  Canto: “Louvor ao Trino Deus” HE 104 

  

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 2 ou Sl 99 

   .  Solo: Lizette Pinhão 

   .  Momentos de Oração 

 Anunciação 

Na bruma leve das paixões que vêm de dentro  

Tu vens chegando pra brincar no meu quintal  

No teu cavalo peito nu cabelo ao vento  

E o sol quarando nossas roupas no varal  

Tu vens, Tu vens...Eu já escuto os Teus sinais  

A voz do anjo sussurrou no meu ouvido  

E eu não duvido, já escuto os Teus sinais  

Que tu virias numa manhã de domingo  

Eu te anuncio nos sinos das catedrais 

Tu vens, Tu vens...Eu já escuto os Teus sinais 
                                             (Alceu Valença) 

   . Canto: “Alvo mais que a neve” HE 36 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Ex 24.12-18, 2 Pe 1.16-21, Mt 

17.1-9. 

   . Mensagem  

  

COMUNHÃO 

   Convite à mesa 

Do pão, do vinho, desse amor fraterno 

Eu quero a essência, a primordial semente 

E a doce benção do criador paterno 

Que em luz fulgura sempre em nossa mente 

 

Num gesto grave, comedido e terno 

O pão reparto, e a cada irmão presente 

Estendo a taça do Meu sangue eterno,  

Para  que beba, para que se alimente... 

 

Tomai, comei, e aos que teem fome, dai 

Deste Meu corpo,  deste pão sagrado 

Que o Pai supremo multiplicará 

 

Tomai, bebei, e aos que teem sede, dai 

Deste Meu sangue, por vós derramado 

Que a boa nova vos libertara! 
(Jair Damasceno, poeta contemporâneo da fé espírita) 

    . Palavras de Instituição da Santa Ceia 

    . Consagração dos elementos 

    . Pai Nosso 

    . Partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

O que nos falta é a capacidade de traduzir em proposta 

aquilo que ilumina a nossa inteligência e mobiliza nos-

sos corações: a construção de um novo mundo. (Herbert 

de Souza)  

    . Canto:   “Vontade Soberana” HE 270 

    . Recolhimento das ofertas 

    . Bênção Final   

    . Tríplice Amém 
 



 


