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“Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou 

para mim e me ouviu quando clamei por socorro”. 

(Salmo 40.1) 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 16 de janeiro de 2011  
2º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

  

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Adorando em oração 

Dirigente: Quantas coisas nos deste, Senhor, ao criares 

o mundo... Pensaste cada detalhe, cada cor, cada forma, 

cada som. 

Congreg: Criaste belezas incomparáveis: lagos, rios, 

montanhas, praias, campos, bosques. Toda a tua criação 

é harmonia plena; toda a tua criação nos fala de paz. 

Dirigente: Sim, criaste tudo para que pudéssemos viver 

em paz, sem que nada nos sobre e sem que nada nos 

falte. Tudo o que fizeste é bom para que pudéssemos 

viver a vida que nos concedeste. 

Todos: Que não nos esqueçamos nunca, Senhor, que 

este mundo é teu, só teu, e que a paz que respiramos é 

um dom da tua graça que devemos saber apreciar, 

agradecer e compartilhar.  (liturgia das Igrejas Reformadas 

da Argentina) 

   . Canto: “Louvor ao Eterno Deus” HE 106 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 40.1-11 

   . Solo e Momento de silêncio 

   . Prece: 

“Deus, oramos por tua Igreja, que está vivendo hoje em 

meio às perplexidades de constantes mudanças e se en-

contra diante de um novo e grande trabalho. Batiza-a 

novamente no Espírito de Jesus! Permite que ela renas-

ça, ainda que para isso ela tenha que passar pelas dores 

de parto do arrependimento e da humilhação. Dá-lhe 

sensibilidade maior para com seus deveres, compaixão 

mais intensa pelo sofrimento e lealdade total para com a 

vontade de Deus. Ordena que ela pare de procurar sua 

própria vida, para que ela não a perca. Dá-lhe coragem 

para se dedicar à humanidade, e, como o Senhor crucifi-

cado, que ela possa andar pelo caminho da cruz em 

direção a uma glória mais alta. Por Jesus, teu Filho, na 

unidade do Espírito de Luz. Amém. W.Rauschenbusch 

   . Canto: “Aceitai a Salvação” HE 243 

 

 

 LOUVOR 

   . Motivos de louvor (noite) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 49.1-7, 1 Co 1.1-9, Jô 1.29-42    

   . Mensagem  

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Credo Ecumênico contemporâneo 

Cremos num Deus, Pai/Mãe, ecumênico, criador de todas as 

raças; 

E em Jesus Cristo, seu amor feito corpo, que foi concebido 

pelo Espírito da Vida; 

Nasceu do povo, padeceu sob o império das verdades-sem-

bondade; 

Foi crucificado, morto e sepultado em nossas desavenças 

religiosas; 

Ressuscitou ao terceiro dia e está presente na saudade, na 

luta e na esperança dos homens e mulheres de boa vontade. 

Cremos no Espírito da Unidade, na religião da solidarieda-

de, na ressurreição dos corpos oprimidos, na comunhão uni-

versal de todos os povos, no Eterno Reino de justiça, na vida 

eterna. Amém! 

   . Pai Nosso 

   . Partilha do Pão e do vinho 

    

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

Vamos, agora age, Senhor; 

Agita-nos e convoca-nos, 

Dá-nos logo tua luz, leva-nos contigo; 

Faze sentir teu calor e tua doçura: 

Depois vamos todos nos amar, e correr pelos campos. Agosti-

nho de Hipona 

   . Dízimos e ofertas  

   . Canto: “A certeza do Crente” HE 388 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém 

 

 

 


