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 “Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu 

louvor estará sempre nos meus lábios.” 

(Salmo 34.1) 

 

 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo 25 de outubro de 2009 
CELEBRAÇÃO DA REFORMA 

30º Domingo Comum 

 

LITURGIA DA REFORMA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Invocação ao Deus dos reformadores e reformadoras 

Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus de Francisco e 

Clara de Assis, Deus Lutero e Catarina, Deus de João Calvi-

no, Deus de João Wesley, de Martin Luther King, Deus de 

Sarah Kaley. Deus de amor, Deus de toda graça,  

Dádiva de toda vida. 

Damos-te graças pelos que nos precederam na fé, 

Preparando o caminho para que o brilho do Teu amor  

Alcançasse também nosso ser. 

Damos-te graças por todos os movimentos reformadores 

Que sacudiram a Tua Igreja através dos séculos 

Tirando-a do marasmo, da acomodação 

E do ensimesmamento. 

Ensina-nos a beleza de viver na dependência da tua graça, 

E sermos uma Igreja verdadeiramente reformada,  

Sempre reformando. 

Canto: Fortalece a tua Igreja     HE 204 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 34.1-8 (19-22) 

   . Livra-nos do autosuficiência  

Dá-nos sabedoria, ó Deus, para reconhecer  

O sacerdócio universal dos cristãos: 

Que todos e todas temos igual acesso ao teu trono de graça. 

Que não há ninguém maior que ninguém nessa vida. 

E perdoa-nos quando nos sentirmos tentados a achar  

Que por alguma razão estamos mais perto de ti 

Que nossos semelhantes. 

Ajuda-nos a entender que a Igreja existe para servir 

Jamais para enriquecer-se seja com dinheiro ou poder. 

Dá-nos a coragem de dobrarmos os nossos joelhos  

E refazer nossos passos 

Quando nos sentirmos autosuficientes e tomados  

Por qualquer forma de arrogância religiosa. 

Ó Deus, reforma-nos sempre por teu amor! 
 

    . Canto: A pedra fundamental HE 205 

   . Momentos de louvor 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Jó 42.1-6, 10-17; Hb 7.23-28; Mc 

10.46-52. 

   . Mensagem - manhã: Carlos Henrique Souza 

                           noite:    Leonardo Amorim 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Reforma-nos, Senhor! 

Ó Deus dos profetas e profetisas 

Enche-nos com o principio protestante, 

Que no dizer de teu servo Paul Tillich 

É aquele espírito profético  

Que se manifesta pelo teu sopro 

Contra toda forma de orgulho  

Seja secular ou religioso. 

Sopra em nós o poder do amor 

Para que as reformas profundas 

Ocorram não somente em nossas Igrejas, 

Mas também em todas as instâncias desse mundo, 

Para que haja pão em todas as mesas, 

Vinho em todas as festas. 

Liberdade e comunhão em todas as casas. 

Por tua graça, ó Deus  

Reforma o nosso mundo. 

   . Pai nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Que na fé, como nos ensinou Lutero, sejamos livres de 

tudo e de todos. E, fecundados pelo amor, sejamos ser-

vos de tudo e de todos. 
   . Canto: Castelo Forte HE 206 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   .Tríplice Amém. 
 

 
 


