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“Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Se-

nhor, na companhia dos justos e na assembléia. 

Grandes são as obras do Senhor, consideradas por 

todos os que nelas se comprazem.” 

(Salmo: 111:1-2) 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 29 de janeiro de 2012 
4º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio  

   . Solo 

Façamos um passeio com o Criador! 

Flanar pela criação no descanso 

Nos faz ver que de Ti tudo vem 

E para Ti tudo vai 

Como um respirar se faz e se desfaz 

Numa frágil criação que nos existe. 

 

Estás em tudo e entre tudo 

Estás no silêncio e na música 

Estás no amor e na dor 

Estás no medo e na salvação 

Canto as maravilhas que o manifestam 

Ao esplendor que desde o descanso vejo! 
(Nilton Bonder  (adaptado)  

   . Canto: “Um Hino ao Senhor” HE 120 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl. 111 

   . Solo 

Aproximou-se de nós 

Eis que apareceu no presépio 

A bondade e o amor humanitário de Deus, nosso 

Salvador. 

Deus se abaixa, se faz mundo, torna-se pessoa hu-

mana. 

Ele não é somente o Deus de quem se cantava: 

Grande é o nosso Deus,  

Sem limites o seu poder.  

Agora ele se mostrou assim como é: 

Pequeno é o nosso Deus, 

Infinito o seu amor. 

Porque é infinito o seu amor,  

Aproximou-se de nós.  
(Leonardo Boff) 

   . Canto: “Oração” HE 271 

 

 

 Momentos de louvor (Noite) 

 

EDIFICAÇÃO  

Leituras Bíblicas: Dt 18.15-20, 1 Co 8.1-13, Mc 1.21-

28. 

Mensagem  

 

COMUNHÃO  

Convite à mesa 

Jamais, jamais poderíamos imaginar que as palavras, 

“quem beber da água que Eu lhe der jamais terá sede”, 

fossem tão decisivas em nossos íntimos momentos de 

sequidão afetiva. De tua água provamos e nela nossa 

possibilidade de vida, de teu sangue, nosso vigor, de teu 

corpo nosso sustento. De Ti, nosso convite a uma vida 

plena... 

Pai Nosso  

Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

Hom: Tenha sempre bons pensamentos 

Porque os pensamentos se transformam em suas  

Palavras. 

Mulh: Tenha boas palavras 

Porque suas palavras se transformam em suas ações  

Hom: Tenha boas ações  

Porque suas ações se transformam em seus hábitos  

Mulh: Tenha bons hábitos  

Porque seus hábitos se transformam em seus valores  

Todos: Tenha bons valores  

Porque seus valores se transformam em seu próprio  

destino. 
(Mahatma Ghandi) 

   . Canto: “Aceitai a Salvação” HE 243 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Benção Final  

   . Tríplice amém. 
 

 


