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“Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto 

durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva 

que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros 

que regam a terra.” 

(Salmo 72:5-6) 

 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 05 de dezembro de 2010  

2º Domingo do Advento 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão {manhã} 

   . Deus menino {Luiz Carlos Ramos} 

Deus-menino, 
Vem, visita-nos neste tempo de tanta decepção. 

Pacifica-nos nesse tempo de tanta violência, 

santifica-nos nesse tempo de tanta corrupção. 

Desarma nosso coração, 

Desarma nossa mente, 

desarma nossas mãos. 

Envia tua bênção sobre nós 

Neste Natal 

e no advento de cada novo dia. 

Em nome da esperança, 

E do Espírito da paz, 

E da comunhão fraterna. Amém. 

    . Canto: “Noite Jubilosa” HE 09 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 72.1-8 

   . Solo: Lizette Pinhão {manhã} 

   .  Te bendizemos Senhor 

Te bendizemos Senhor, para que não nos acomode-

mos no frio vazio da comodidade e da indiferença. 

Que este Natal, Senhor, nos encontre reunidos em 

família e em comunidade, dispostos ao compromis-

so da mudança, à entrega do perdão, à fecundidade 

do amor.... {Noni Barros, da Capela Santa Rita, Paroquia San 

Antonio, Posadas Misiones, Argentina} 

   . Momentos de confissão 

   . Canto: “Natal” HE 11 {manhã} 

    

LOUVOR 

   . Motivos de louvor 

   . Cânticos  

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 11.1-10, Rm 15.4-13, MT 3.1-
12. 

   . Mensagem  

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Advento em tempos do facebook 

Senhor, queremos ver-Te 

no nosso caminho para Emaús. 

Sentir-Te neste Advento de Tua graça 

Porque só tua palavra ilumina nosso caminhar. 

Senhor, não deixes que nos dissolvam em imagens 

Que pervertam a ternura, 

Nossa biografia, nossa amanhã, nosso pão 

Fica conosco. 

Porque só tua palavra ilumina nosso caminhar 

Senhor, nossa solidão é grande 

Nosso sem sentido, feroz 

Nos enganam os falsos abraços e a escuta fingida... 

Vem, com teu Espírito de Verdade. 

Porque só tua Palavra ilumina o nosso caminhar. 

Senhor, queremos abraçar-Te nos irmãos e irmãs, 

Ver-Te no próximo de carne e osso. 

Sentir-Te no calor do cara a cara 

Louvar-Te na comunidade de Jesus. 

Porque só tua Palavra ilumina nosso caminhar. 
                                                                 {Miguel Angel Cabrera, Uruguai} 

   . Pai Nosso e partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Precisamos no lembrar sempre de que somos interde-

pendentes. Ninguém é inteiramente auto-suficiente.  
                                                              {Bispo Desmond Tutu} 

   . Canto: “Cântico de Natal” HE 10 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas  

   . Pai Nosso e Partilha 

   . Bênção final e tríplice amém. 

 

 
 


