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“Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Se-

nhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida 

ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santida-

de”. 

(Salmo 29.1-2) 

 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Re-
formanda 

Domingo, 8 de janeiro de 2012 

BATISMO DO SENHOR 
ITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

 Nosso pai 

Te pedimos pai, que a tua paternidade 

Possa ser a referência de nossa paternidade, 

Teu cuidado, nosso cuidado 

Teu zelo, nosso zelo, 

Teu amar, nosso amar,  

Teu sentir por nós, nosso sentir... 

E que cada gesto teu pela humanidade 

Possa servir como inspiração eterna para nossa 

maneira de ser pai. 

Sabemos que o amor de um pai talvez não  mude o 

mundo, 

Mas talvez possa mudar uma criança, uma família, 

ou o próprio pai,  

Sabemos que um pai não poderá prover tudo, em 

todos os momentos, 

Mas poderá prover sim, uma experiência fraterna 

no seio familiar. 

Que possamos ser pais e mães, assim como tu o és 

para nós. 

Amém!   

   . Canto:  “Invocação”  HE 75 

   . Oração 

  

CONFISSÃO 

 Leitura bíblica:  Sl 29 

   . Canto: “Venho como estou” HE 245 (manhã) 

Momentos de Oração 

O essencial é o amor 

No dia da Ressurreição 

Quando as orações forem apresentadas, 

Elas serão postas na balança, 

Assim como os jejuns e as obras de caridade; 

Mas quando o amor e a certeza forem apresenta-

dos,  

  

 Não poderão ser contidos pela balança. 

Portanto, o essencial é o amor. 
(Rûmi, poeta islâmico)   

Momentos de silêncio 

 

LOUVOR (noite) 

   . Motivos de louvor 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 1.1-5, At 19.1-7, Mc 1.4-11. 

   . Mensagem  

 

  

COMUNHÃO 

     . Palavras de instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

Diante do pão que é partido na Eucaristia, a pergunta 

básica não deve ser: Que é isto? Mas quem está ali? 

Quem é aquele que se manifesta nesse mistério?E a res-

posta da fé não pode senão reconhecer a presença de 

Jesus Cristo. 
(Pão, vinho e amizade, de Julio de Santa Ana)     

 

    . Consagração dos elementos 

    . Pai Nosso  

    . Partilha 

    

 

CONSAGRAÇÃO 

Em Teu amor original, antes mesmo de podermos exis-

tir, tudo fizeste para nós mesmos. E teu Filho, de igual 

forma, antes mesmo de sermos, foi para nós o bom ca-

minho proposto para a vida humana. O Vosso ineditis-

mo nos possibilitou a vida! Graças te damos! 

    . Canto:  

    . Recolhimento das ofertas 

    . Avisos e agradecimentos 

    . Bênção Final  

    . Trplice Amém 

 

 

 


