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“Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem 

há de morar no teu santo monte? O que vive com inte-

gridade, e pratica a justiça, e, de coração, fala a ver-

dade; 

(Salmo 15.1-2) 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 30 de janeiro de 2011  

4º Domingo Comum 

 
LITURGIA 

  

ADORAÇÃO 

  . Prelúdio 

   . Solo 

 ...Encontrei-te, meu Deus, afinal 

Concreto, forte e quente,  

O  Deus perto Sacramental. 

Um contigo corpo e mente. 

 

Guarda-me em tua memória 

Como te guardo na minha. 

Façamos uma só história, 

A tua contida na minha. 
(Trovas ao Deus Sacramental, de L. Boff)  

   . Canto:  “Invocação” HE 75 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 15 

   . Solo  

     Momento de silêncio 

   Se não falas  
Se não falas, vou encher meu coração com o teu 

silêncio, e agüentá-lo. 

Ficarei quieto, esperando, como a noite em sua 

vigília estrelada, 

Com a cabeça pacientemente inclinada. 

A manhã certamente virá, a escuridão se dissipará, 

E a tua voz derramar-se-á em torrentes douradas 

por todo o céu. 

Então as tuas palavras voarão em canções dos ni-

nhos dos meus pássaros, 

E as tuas melodias brotarão em flores por todos os 

recantos da minha floresta. 
(Rabindranath Tagore) 

  . Canto: “Oração” HE 271   
 

 

 LOUVOR  (noite) 

Ora, Àquele que é poderoso para fazer infinitamente 

mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, con-

forme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, 

na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para 

todo o sempre. Amém 
 (Efésios 3.20-21) 

  . Momentos de Louvor e agradecimento 

    

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Mq 6.1-8, Sl 15, I Co 1.18-31, Mt 

5.1-12. 

   . Mensagem  

 

SANTA CEIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

Segundo São João da Cruz a Ceia do Senhor é a Ceia 

que recreia e que enamora. 

Recreia e recria, pois “re-cria” entre nós todo nosso 

fôlego de vida. 

Enamora, pois enamorados ainda estamos do mesmo 

Jesus de outrora. 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

Faça de nós Senhor um instrumento em tuas mãos. Uti-

lize cada dom aqui representado para expansão do teu 

Reino e da tua justiça. Que cada um de nós saiba reco-

nhecer em si mesmo o que queres que façamos para o 

amor comum!   

     Dízimos e ofertas  

   . Canto:  “O melhor Amigo” HE 339 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final   

   . Tríplice Amém 

 

 


