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 “A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus 

meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, 

nem exultem sobre mim os meus inimigos” 

(Salmo 25.1) 

 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo 29 de novembro de 2009 

1º Domingo do Advento 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Vazio do tamanho de Deus {L. Boff} 

Sinto em mim um grande vazio, 

Tão grande, do tamanho de Deus. 

Nem o Amazonas que é dos rios o rio 

Pode enchê-lo com os afluentes seus. 

Tento, intento e de novo tento 

Sanar esta chaga que mata. 

Quem pode, qual é o portento 

Que estanca esta veia ou a ata? 

Pode o finito conter o Infinito 

Sem ficar louco ou adoecer? 

Não pode. Por isso eu grito 

Contra esse morrer sem morrer. 

Implode o Infinito no finito! 

O vazio é Deus no meu ser!  

   . Canto:  “O nascimento de Jesus”   HE 19 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 25.1-10 

   . Solo 

  . Ó doce luz {Edith Stein} 

Ó doce Luz que me envolves 

E iluminas as trevas do meu coração: 

Tu me guias como a mão de uma mãe. 

Se eu me soltasse, não poderia dar um só passo mais. 

És o circulo, que me circunda 

E enreda em si. 

Separada de Ti, eu cairia no abismo do nada 

Do qual me elevaste até ao ser. 

Estás mais perto de mim 

Do que eu de mim mesma. 

Mesmo assim, és inacessível e incompreensível. 

Nenhum nome pode Te conter... 

    

 . Momentos de silêncio e confissão 

   . Canto: “A história de Cristo” HE 02 
 

MOMENTOS DE LOUVOR (noite) 
   . Eurico Marchon 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Jr 33.14-16, 1º Ts 3.9-13, Lc 

21.25-36. 

   . Manhã:  Edson Fernando    

   . Noite:     Pedro Veiga 

 

COMUNHÃO 

   . Quebra os meus bloqueios {Cardeal Martini} 

Senhor, provoca-me! 

... Faze com que haja unidade  

nos diversos momentos de nossa existência! 

... Desfaze, eu suplico, os meus temores 

os meus medos, as minhas indecisões, 

os meus bloqueios nas escolhas decisivas, 

nas amizades, no perdão, nas relações com os outros, 

nos atos de coragem  

para manifestar a minha fé. 

Dissolve os meus bloqueios, Senhor! 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Toma Senhor que ele é Teu, meu coração não é meu! 

   . Canto: A mensagem real HE 427 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção Irlandesa {para o Pedro, a Luciana e todos 

nós} 

Que o caminho seja brando a teus pés, 

O vento sopre leve em teus ombros. 

Que o sol brilhe cálido sobre tua face, 

As chuvas caiam serenas em teus campos. 

E até que eu de novo te veja, 

Que Deus te guarde na palma da mão. 

 
 


