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 “Bem-aventurado o homem cuja força está 

em ti, em cujo coração se encontra os cami-

nhos aplanados, o qual, passando pelo vale 

árido, faz dele um manancial; de bênçãos o 

cobre a primeira chuva”. 

(Salmo 84.5-6) 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo, 13 de dezembro de 2009 
3º Domingo do Advento 

 

LITURGIA DO ADVENTO 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Invocação {Edson Fernando} 

Canta minh’alma. 

Rejubila nAquele que   

sendo rico se fez pobre, 

Sendo grande se fez pequeno, 

Sendo eterno se fez tempo, 

Sendo forte se fez fraco, 

Sendo Deus se fez gente.  

Grita, grita a plenos pulmões: 

Nada poderá nos separar 

Do amor de Deus  

Que se revela num menino: Jesus. 

   . Canto: Nasce Jesus HE 20 

    

CONFISSÃO 

   . Leitura Bíblica: Lucas 3.7-18 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Um dia {Carlos Alberto R. Alves}   
Um dia, a paz e a justiça se beijarão como eternos na-

morados 

Um dia, a paz e a justiça sepultarão os mais temidos 

arsenais 

Um dia, a paz e a justiça serão as ternas verdades finais 

Um dia, a paz e a justiça tirarão de nossos lábios a pa-

lavra guerra 

Um dia, a paz e a justiça brindarão este nosso céu 

chamado terra 

Um dia, a paz e a justiça exterminarão as feias faces da 

fome 

Um dia, a paz e a justiça serão, de todas as nações, o 

novo nome 

 

 

 Um dia, a paz e a justiça irão celebrar, alegremente, 

nossa utopia 

Um dia, a paz e a justiça farão nascer da noite escura, 

o sol do novo dia. 

    . Momentos de silêncio 

    . Canto: A nova do Evangelho HE 05 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Zc 3.14-20; Is 12.2-6; 4.4-7. 

   . Mensagem 

 

 COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Tu vens {Edson Fernando} 

Num mundo que exalta a aparência e  a opulência 

tu vens a nós nascido num curral. 

Num mundo erigido sobre demonstrações de força e 

poder 

Tu nos ensinas a força da fragilidade 

Num mundo sem graça de  religiões e ciências que tudo 

explicam, 

Tu vens a nós com a magia e o mistério de uma criança. 

Num mundo ensandecido com o acúmulo 

Tu nasces, vives e morres despojado de glórias. 

Num mundo do armai-vos e defendei-vos, 

Tu nos ensinas: amai-vos e acolhei-vos. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

A beleza desta data está na pureza, na sensibilidade e no 

carinho sincero trocado pelos seres humanos.” {Beatriz 

G. Nascimento} 

   . Canto: Cântico de Natal HE 10 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 
 


