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“Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, 

que andam na lei do Senhor.” 

(Salmo 119.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 16 de fevereiro de 2014 
6º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 

   . O pressentido… Deus  { José Enokibara} 

Nesta manhã, 

Em alguma parte 

Não importa onde 

Nasceu uma criança. 

Linda, linda, 

Mestiça. 

Com os cabelos  

Presenteados pela noite, 

E um olhar tingido de mel. 

Nesta manhã, 

Em várias partes do mundo, 

Nomes e pátrias não importam,  

Nasceram crianças, 

Nasceram pássaros, 

Desabrocharam flores. 

Nesta manhã, 

Noutras passadas 

E noutras que estão por vir 

Estão nascendo, renascendo 

E se transformando vidas... 

Oferta do Ilustre e Amado Desconhecido 

O Pressentido... Deus. 

   . Canto:  Que  precioso nome   HE 447 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 119:1-8 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

Dirig: Se não falas, vou encher o meu coração com o teu 

silêncio e agüentá-lo. Ficarei quieto, esperando, como a 

noite em sua vigília estrelada, com a cabeça paciente-

mente inclinada. A manhã certamente virá, a escuridão 

se dissipará e a tua voz se derramará em torrentes dou-

radas por todo o céu. Então as tuas palavras voarão em 

canções de cada ninho dos meus pássaros e as tuas me-

lodias brotarão em flores por todos os recantos da mi-

nha floresta.” R. Tagore 

 
 

    Todos: “Senhor, esta é a súplica que eu dirijo a ti: fere a 

raiz da miséria do meu coração. Dá-me forças para viver 

alegremente as minhas alegrias e tristezas. Dá-me forças 

para que o meu amor frutifique em serviço. Dá-me forças 

para que eu nunca despreze o pobre, nem dobre os meus joe-

lhos diante do poder insolente. Dá-me forças para elevar a 

minha mente muito acima da pequenez do dia-a-dia. E, fi-

nalmente, dá-me forças para entregar com amor a minha 

força à tua vontade.” R. Tagore 

   . Canto: “A nova do evangelho” HE 05 {manhã} 

   . Momentos de louvor 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Dt 30:15-20; I Cor 3:1-9; Mat 5:21-37 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Credo { Pe Paulo Roberto Rodrigues}  

Creio em Deus, Vida e Amor. 

Só assim é que vivemos e existimos. 

Creio nas ternas e eternas relações humanas, 

Na saborosa teimosia da esperança, 

Na companhia universal dos artistas 

e na confraria multiforme  

dos apaixonados pela vida – defensores da paz. 

Creio que cada criatura reflete o toque sempre inovador 

do sempiterno Criador 

e que é possível um tempo de felicidadania, 

Pois o Amor soprou seu aroma sobre nós, 

perfumando nosso caminho com a brisa 

de sua rebeldia. 

Creio que Ele veio ao nosso encontro 

E  nos convida a trilhar o seu futuro. 

Não estamos sozinhos... Estamos em Deus! 

   . Pai Nosso e Partilha 
           

CONSAGRAÇÃO  

Que darei ao Eterno por todas as suas maravilhas derrama-

das sobre a minha vida?   

   .  Canto:    Serviço do crente   HE 404 

   .  Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   .  Bênção final e tríplice amém. 
 

 


