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“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando 

me assento e quando me levanto; de longe penetras os 

meus pensamentos”. 

(Salmo 139.1-2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 15 de janeiro de 2012 

2º Domingo Comum 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO  

   . Prelúdio  

   . Solo 

DIANTE DO PRESÉPIO: EU SONHO  

Dir: Sonho que os homens levantar-se-ão um dia, e 

compreenderão enfim que foram feitos para viver 

juntos como irmãos. 

Cong: Sonho também nesta manhã que um dia, ca-

da homem será julgado pelo seu valor pessoal e não 

pela cor da sua pele, e que todos respeitarão a dig-

nidade da pessoa humana. 

Todos: Sonho ainda que um dia a fraternidade tor-

nar-se-á algo mais ao final de uma prece, e que 

será, ao contrário, o primeiro assunto a ser tratado 

na ordem do dia legislativo. 

   . Canto:  “Com glória coroai” HE 130 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 139.1-6, 13-18 

   . Solo 

Oração silenciosa  

Dir: Sonho que um dia a justiça jorrará como água, 

e o direito como um rio vigoroso. 

Cong: Hoje sonho que em todas as esferas do Esta-

do entrarão cidadãos eleitos que restituirão a justi-

ça, amarão a piedade e caminharão humildemente 

nos caminhos de Deus.  

Todos: Sonho que um dia a guerra terá fim, que os 

homens transformarão suas espadas em relhas de 

arado e suas lanças em podadeiras, que as nações 

não se levantarão mais umas contra as outras e não 

visarão mais à guerra.  

Dir: Sonho que um dia o leão e o cordeiro deitar-

se-ão um ao lado do outro, que todos os homens 

sentar-se-ão sob suas parreiras  e figueiras e que 

ninguém mais terá medo. 

 

 

  

Todos: Hoje sonho que todo vale será elevado, que toda 

montanha e colina serão abaixadas, que os caminhos 
desnivelados serão aplainados e que os caminhos tortu-

osos serão endireitados, que a glória de Deus se revela-

rá e que toda carne, enfim reunida, há de vê-la... 

   . Canto: “Hora Bendita” HE 91 

   . Momentos de louvor (Noite) 

 

EDIFICAÇÃO  

   . Leituras Bíblicas: 1 Sm 3.1-10 (11-20), 1 Co 6.12-

20, Jo 1.43-51.  

   . Mensagem  

 

COMUNHAO  

Convite à mesa 

Através apenas de dois dedos de nossas mãos, acessa-

mos por completo o único corpo que nos foi dado inte-

gralmente. 

    . Pai Nosso   

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Dir: Sonho que, graças a essa fé, seremos capazes de  

repelir as  tentações do desespero e lançar uma nova  

luz sobre as trevas do pessimismo. 

Cong: Sim, graças a essa fé, seremos capazes de  

apressar o dia em que a paz reinará sobre a terra   

e a boa vontade entre os homens. 

Todos: Será um dia maravilhoso, as estrelas da manhã  

cantarão juntas e os filhos de Deus bradarão em gritos  

de alegria.  
                                                                 (fragmentos de Martin L. King)         

   . Canto: “Confiança em Cristo” HE 377 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. 

Amém. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Benção Final  

   . Tríplice amém. 

 

 


