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“Em ti, Senhor, me refugio; não seja eu ja-

mais envergonhado. Livra-me por tua justiça e 

resgata-me; inclina-me os teus ouvidos e sal-

va-me”. 

(Salmo 71.1-2) 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 03 de fevereiro de 2013. 

QUARTO DOMINGO NO TEMPO COMUM 
 Tema de hoje: “Revisitando o hino ao amor” – I Cor. 13 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

  .  Prelúdio  

  .  Solo 

  .  Oração  

Senhor Deus e Pai, envia teu Espírito para renovar nossa 

comunhão contigo, entre nós e toda a criação. Que Deus este-

ja em nossa mente e em nosso pensar, em nossos olhos e em 

nosso olhar, no nosso coração e em nosso sentir, em nossa 

união e em nosso compartilhar.  
(Liturgia de São Patrício)    

   . Canto: “Companhia de Jesus” HE 319 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 71.1-6 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio  

 À procura do crer  

Porque meus olhos Te viram, 

Quero voltar a Te ver, 

Te vi ainda menino, 

Tão perto meu ser do Teu ser 

Hoje me sinto sozinho, 

Oh Deus, me ensina o carinho, 

Oh Deus, dá-me a graça de crer. 

 

Dá-me um olhar cristalino, 

Que em tudo, tudo Te vê. 

Revolve sombras e medos 

Que anuviam todo o meu ser  

Oh Deus, ilumina o caminho  

Oh Deus, dá-me a graça de crer. 

 

Neste local de encontros e desencontros   

Neste vale que creio  

e às vezes deixo de crer, 

Oh Deus, suplico-te a bênção: 

Me ajuda a encontrar o meu ser  

 

 

 

 Oh Deus, suplico-te a graça,  

Suplico-te a graça de crer. 

   . Canto:  “Direção Divina” HE 350  (manhã) 

   . Louvor  (noite) 

 

EDIFICAÇÃO  

   Leituras bíblicas: Jr 1.4-10, 1 Co 13.1-13, Lc 4.21-30 

   Mensagem  

 

COMUNHÃO  

   . Convite à mesa 

   . Oração comunitária 

   . Ajuda-nos ó Deus 

(...) Ajuda-nos a viver por verdades e não por mentiras, a 

construir nossa vida comum sobre os alicerces eternos da 

justiça e do amor, deixando de escorar as paredes rachadas 

da casa da injustiça por meio da crueldade e da força legali-

zadas. Ajuda-nos a fazer com que a lei suprema desta terra 

seja o bem-estar dos cidadãos. Derruba de seu trono o deus 

Lucro, que mastiga, sem fim o corpo das pessoas e coloca em 

seu lugar o seu trono, ó Cristo, pois morreste para que os 

seres humanos possam viver. Mostra aos teus vacilantes filhos 

o caminho que vai da Cidade da Destruição para Cidade do 

Amor e realiza as aspirações dos profetas. Nosso Mestre, uma 

vez mais a tua fé é a nossa oração: Venha o teu reino! Seja 

feita a tua vontade na terra!” 
 (Walter Rauschyenbusch) 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Para além, muito além dos egoísmos individuais, dos egoís-

mos de classe, dos egoísmos nacionais, é preciso abraçar, 

sorrir, trabalhar.  
(Dom Helder Câmara) 

   . Canto:   

   . Recolhimento das ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém.  

 
 


