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“Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao 

Senhor e se compraz nos seus mandamentos.” 

(Salmo 112.1) 

 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 06 de fevereiro de 2011 
5º Domingo Comum    

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio  

   . Solo 

Litania do Salmo 23   
Dirig: O Senhor é meu pastor, nada me falta. 

Congreg: Em verdes pastagens me faz repousar; para 

fontes tranqüilas me conduz, 

Dirig: Ele restaura minhas forças. Ele me guia por bons 

caminhos, por causa do seu nome. 

Congreg: Embora eu caminhe por um vale tenebroso, 

nenhum mal temerei, pois junto a mim estás; teu bastão 

e teu cajado me deixam tranqüilo. 

Dirig: Diante de mim preparas a mesa, à frente dos 

meus opressores; unges-me a cabeça com óleo, e minha 

taça transborda. 

Todos: Sim, felicidade e amor me acompanham todos os 

dias da minha vida. Minha morada é a casa de Deus, 

por todos os dias sem fim. 

   . Canto:  “Um Hino ao Senhor” HE 120 

   

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 112.1-9 (10) 

   . Solo e Momentos de silêncio 

   Dá-me tua mão   
Senhor, dá-me tua mão e conduze minha vida. Guia os 

meus passos para que caminhe seguro. 

Sob as asas da tua misericórdia sinto-me protegido. No 

colo da tua bondade encontro descanso verdadeiro. 

Em dias de medo e angústia, abriga-me em teu poder. 

Em momentos de ansiedade, faze cair sobre mim a tua 

paz. 

Ao sentir-me fragilizado, ajuda-me a ter esperança. Cui-

da de mim e dos meus amados. Cuida do meu destino. 

Quando a culpa me acusar, acolhe-me em tua graça. 

Absolve-me do pecado e faze-me renascer no teu perdão. 

Se eu cair, permita que eu caia em tuas mãos. Se eu 

permanecer caído, dá-me a tua companhia. Seja como 

for, cobre-me com o manto do teu amor. Graças pelo teu 

cuidado, graças pela salvação...         (Rodolfo Gaede Neto) 

   . Canto:  “Vem, Pecador!” HE 231 

 

 LOUVOR (noite) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 58.1-9ª (9b-12), 1 Co 2.1-12(13-16), 

Mt 5.13-20.    

   . Mensagem:  Rev. Edson Fernando de Almeida 

 

SANTA CEIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Bem-aventuranças para outro mundo possível 

Felizes são vocês quando compartilham o que têm, assim 

serão uma comunidade de vida. 

Felizes são vocês quando podem desfrutar do fruto do traba-

lho, 

assim serão uma comunidade honesta. Felizes são vocês 

quando podem conviver em pé de igualdade, 

assim serão uma comunidade de justiça. 

Felizes são vocês quando deixam de aferrar-se às posses, 

assim serão uma comunidade livre. 

Felizes são vocês quando sentem como própria a dor dos 

demais, assim serão uma comunidade de misericórdia. 

Felizes são vocês quando buscam educar seus filhos e filhas 

nos valores do Reino de Deus, assim serão uma comunidade 

de esperança. 

Felizes são vocês quando substituem a lei pelo amor, assim 

serão uma comunidade de graça. (Amós Lópes Rubio – Cuba) 

   . Pai Nosso 

   . Partilha do Pão e do vinho 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim 

bendiga ao seu santo nome. Bendize ó minha alma, ao Se-

nhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios”. 
(Salmo 103.1) 

     Dízimos e ofertas  

   . Canto:  “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

   . Oração 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final   

   . Tríplice Amém 

 

 
 

 


