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 “Lavo as mãos na inocência e, assim, andarei, 

Senhor, ao redor do teu altar, para entoar, 

com voz alta, os louvores e proclamar as tuas 

maravilhas todas” 

(Salmo 26.6-7) 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo 02 de novembro de 2008 

31º Domingo Comum 
LITURGIA  

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Oração  (D. Pedro Casaldáliga) 

Só tenho o berço do Tempo 

para acolher Sua vinda. 

Só tenho estes meus olhos  

para enxergar em Teu rosto 

a incauta imagem de Deus. 

Só tenho esta minha boca 

para gritar a Palavra. 

Só tenho estes meus braços 

para lavrar, dia a dia, 

o tosco Reino de Deus. 

Só tenho estes passos meus 

para encurtar, na Esperança, 

o escuro encontro de Deus. 

   . Canto:  “Fortalece a tua Igreja” HE 204 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 107.1-7, 33-37 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Prece pela reconciliação  (David Cairns) 

Através das barreiras que separam  

raças de outras raças: 

reconcilia-nos, ó Cristo, por Tua cruz. 

Através das barreiras que separam ricos e pobres: 

reconcilia-nos, ó Cristo, por Tua cruz. 

Através das barreiras que separam 

povos de diferentes crenças: 

Reconcilia-nos, ó Cristo,  por Tua cruz. 

Confronta-nos, ó Cristo, com os temores 

e preconceitos ocultos que negam e traem 

nossas orações. Capacita-nos para descobrir 

as causas dos conflitos. Remove de nós  

todo sentimento falso de superioridade. 

Ensina-nos a crescer em comunhão com 

todos os filhos de Deus. Amém. 

     . Canto:   “Unido com Cristo”  HE 282 (manhã) 

 LOUVOR 

   . Eurico 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Js 3.7-17, 1 Ts 2.9-13, Mt 23.1-12  

   . Mensagem:  

                       manhã: Presbítero Edgard de S. Nogueira 

                       noite:    Rev. Jonas Rezende 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Esperança  (Jaci Maraschim) 

Esperamos que Tu venhas 

como o vento 

nesta hora de ansiedade 

e que tenhas no momento 

o sinal da novidade. 

Esperamos que Tu digas 

com leveza 

a esta pobre humanidade 

tão antiga de beleza 

as palavras da humildade... 

Esperamos que tu venhas 

bem depressa 

destruindo a falsidade 

e as senhas da promessa 

sejam mãos de liberdade. 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Pai nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Canto: “Sede Fiéis”  HE 409 

   . Recolhimento das ofertas 

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

Amém. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 
 


