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 “Tu és o mais formoso dos filhos dos ho-

mens; nos teus lábios se extravasou a graça; 

por isso, Deus te abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 
 

 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Re-
formanda 

Domingo 06 de março de 2011 
9º  Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Religião {Eraldo Maia} 

Na minha casa sempre ouvi dizer 

Que a religião é um freio. 

Vovó dizia isso 

Mamãe também dizia... 

Eu achava esquisito que a gente precisasse de freio 

Gente não era carro.. 

Acho que por isso  

Quando saí da infância virando adolescente 

Eu comecei a me sentir distante da religião 

Foi só muito mais tarde 

Depois de me encharcar de muitas idéias... 

Que eu vim a perceber que religião  

Não é freio coisa nenhuma 

Eu vim a perceber que religião 

É estarmos ligados  

Religados ao sorriso de Deus. 

   . Canto:  “A História de Cristo” HE 2 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica:  Sl 2 ou Sl 99 

  . Solo:  

   . Momentos de silêncio 

   . Conversão {Eraldo Maia} 

... Conversão não se dá na periferia do ser 

não é tão somente uma troca de rótulo 

não é aderir a nenhum credo. 

... Conversão é descobrir o amor e ser descoberto por ele 

e ficar encantado pelos pequenos dons, respirar caminhos. 

Sorver goles de água fresca, 

Olhar a vida com os olhos de que a aceita 

E, por isso, dispor-se ao encontro com o outro. 

Chorar com quem chora e alegrar-se com quem se alegra. 

Compartilhar com todos as aflições e o sorriso de todos... 

   . Canto:  “Amparo Divino” HE 81 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Ex 24.12-18, 2 Pe 1.16-21, Mt 17.1-9 

 . Mensagem 

 EUCARISTIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Deus em nós {Eraldo Maia}      

A atitude mais libertadora é servir 

A melhor religião é servir 

O caminho de fato gratificante é servir 

A verdadeira ioga é servir 

A maior das meditações é servir 

A fonte de toda a felicidade é servir 

O bálsamo para as nossas feridas é servir 

O alimento para a nossa alma é servir 

O que nos leva à paz e a nos sentirmos integrados na vida é 

servir 

O que nos mata a fome de Deus é servir 

O que nos preenche de sentido é servir 

O que nos plenifica, o que nos redime, 

O que nos salva da morte, do desespero, da desesperança 

O que nos abre as estradas para o encontro é servir 

O que nos agrada sobremaneira é servir 

O que nos basta: é Deus 

E Deus em nós 

É servir. 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

. Litania do Salmo 23   
Dirig: O Senhor é meu pastor, nada me falta. 

Congreg: Em verdes pastagens me faz repousar; para fontes 

tranqüilas me conduz, 

Dirig: Ele restaura minhas forças. Ele me guia por bons ca-

minhos, por causa do seu nome. 

Congreg: Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum 

mal temerei, pois junto a mim estás; teu bastão e teu cajado 

me deixam tranquilo. 

Dirig: Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus 

opressores; unges-me a cabeça com óleo, e minha taça trans-

borda. 

Todos: Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias 

da minha vida. Minha morada é a casa de Deus, por todos os 

dias sem fim. 

   . Canto: “A nova do Evangelho” HE 5 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Pai Nosso  

   . Tríplice amém 

 


