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“Reina o Senhor; tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins; abale-se a terra. O Senhor
é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos
os povos”.
(Salmo 99.1-2)

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda

Domingo, dia 10 de fevereiro de 2013.
TRANSFIGURAÇÃO
Tema: “Transfigurar a vida” – Lc 9.28-36
LITURGIA
INVOCAÇÃO
. Prelúdio
. Solo
Dirig: É em nome do Pai e Mãe de todos os povos,
que nos fez nascer do amor e da terra.
Congreg: É em nome do Filho, irmãos de mulheres
e homens nessa vida em construção.
Dirig: É em nome do Espírito, eterno consolador
que nos dirige para a vida em plenitude.
Congreg: Que neste dia de domingo nos reunimos,
ó Senhor, para te louvar, agradecer e saborear os
bons frutos da Tua doce presença, os bons ares da
Tua graça renovadora.
Dirig: Aqui nunca estamos sozinhos.
Congreg: O amor de Deus e esta alegre confraria
de irmãs e irmãos nos acolhem. Amém.
. Canto: “Invocação” HE 75
. Oração
CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Sl 99
. Solo
. Momentos de silêncio
. Prece:
Dá-nos a graça, ó eterna Bondade, de não nos escondermos de Ti. Que Tua presença convide-nos à
verdade, à transparência, à luz. Sustenta-nos em
nossos momentos de tristeza e dá-nos paciência em
meio aos mistérios diante dos quais a vida nos coloca. Revela-nos a grandeza da bondade e do amor
que são o sustento de tudo o que existe. Faze com
que aceitemos alegremente a nossa condição de
filhos de uma mesma fonte e irmãos de todas as
outras tuas criaturas. Por Jesus Cristo. Amém.
. Canto: “Fortalece a tua Igreja” HE 204

EDIFICAÇÃO
. Leituras bíblicas: Êx 34.29-35, 2 Co 3.12-4.2, Lc
9.28-36 (37-43).
. Mensagem
COMUNHÃO
. Palavras da Instituição da Santa Ceia
. Que mesa é esta?
Que mesa é esta da qual
ninguém se sente excluído?
Que mesa é esta
Que balança nossas vidas?
Que mesa é esta
Que mata nossa fome com tão pouco?
Que mesa é esta
Que desperta sonhos tão belos?
Que mesa é esta,
Que inquieta as verdades-sem-amor?
Que mesa é esta,
Que nos faz fortes na dor?
Que mesa é esta,
Que aproxima tantos, povos, línguas e culturas?
É a mesa de Deus,
É a mesa da vida,
É a mesa do amor.
. Consagração dos elementos
. Pai Nosso e partilha
CONSAGRAÇÃO
Se ouvires a vos do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te
alcançarão todas estas bênçãos: Bendito serás na cidade e no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da
tua terra, bendito o teu cesto, bendito serás ao entrares,
e bendito ao saíres. Dt. 28:2-6.
. Canto: “A Mensagem Real” HE 427
. Recolhimento e consagração das ofertas
Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu To damos
. Avisos e agradecimentos
. Bênção final e Tríplice Amém.

