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“Eis que Deus é a minha salvação; confiarei e não 

temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o 

meu cântico; ele se tornou a minha salvação”. 

(Isaías 12.2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 16 de dezembro de 2012. 
TERCEIRO DOMINGO NO ADVENTO 

 

LITURGIA 
 

NO ADVENTO...  SAUDAMOS 
   . Prelúdio 
   . Solo 
Nós te saudamos e acolhemos em nossos corações 
Ó Eterna criança de Belém, 
Deus de Deus, Luz de Luz. 
Celebramos Aquele a quem os céus não podem conter, 
Contudo aconchega-se nos braços humildes da humani-
dade. 
Aquele que sendo Senhor do Universo, 
Hospeda-se  numa modesta estrebaria. 
E tendo a história nas mãos 
Dorme tranquilo numa rústica manjedoura. 
Que a tua estrela nos aponte o caminho. 
Que para toda gente haja paz e não falte o pão.  
Envia entre nós o teu Sol neste Natal, 
E no Advento nosso de cada dia.   { Luiz Carlos Ramos} 
   . Canto:  “Noite Jubilosa” HE 9 
 
NO ADVENTO... ORAMOS 
   . Leituras bíblicas: Zc 3.14-20, Is 12.2-6, Fp 4.4-7 
   . Anel mágico  {Marcus Viana}  
Se os corações e as mentes se unirem 
Num grande anel com a força da paz 
A luz do amor que aquece as estrelas 
Irá nos iluminar. 
A vida é tão breve e há tanto que fazer 
Por que então matar ou morrer? 
Crianças da África, crianças da América, 
Crianças da Ásia, Europa e do Brasil. 
Crianças da terra  
Herdarão a paz, herdarão a paz. 
   . Solo 
  . Momentos de silêncio 
  . Canto:  “Cantico de Natal” HE 10 {manhã} 
  . Momentos de louvor  {noite} 
 

  NO ADVENTO... OUVIMOS  
   . Leitura do Evangelho:  Lc 3:7-18 
   . Mensagem 
 
CERIMÔNIAS DE BATISMO - Os pais e padrinhos de Tomás 
Choqueta Toledo de Arruda e os pais e padrinhos de   Ber-
nardo Lima do Nascimento  dirijam-se  à frente.   
   . Canto: “Vinde Meninos”! HE 165 – 1a. e última estrofes. 
 
NO ADVENTO... COMUNGAMOS 
   . Convite à mesa 
O primeiro Natal foi uma Eucaristia às avessas  (Rubem Alves): 

Na santa Ceia nós nos alimentamos do corpo de Cristo, 
No Natal Deus, no colo da humanidade,  
se alimenta da sua carne e bebe do seu leite. 
Maria bem poderia ter dito ao Cristo aconchegado em seus 
braços, 
Ao dar-lhe de mamar:  isto é o meu corpo, tomai e comei! 
Venham, tudo está preparado para a Ceia. 
Comamos e bebamos com a moderação e a solenidade 
De quem está dando de comer à criança divino-humana 
De nascimento humilde e amor eterno Que se aninha em 
nossos braços... 
Deus no colo! 
Santa Ceia. Ceia Santa.  { Luiz Carlos Ramos} 
   . Pai Nosso 
   . Partilha 
 
NO ADVENTO... SERVIMOS  
Em tudo amar e servir!  {Inácio de Loyola} 

   . Canto: “Natal” HE 11 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém.  
 

 


