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 “Aleluia! 

Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom; 

porque a sua misericórdia dura para sempre” 

(Salmo 106.1) 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 12 de outubro de 2008 

Mês da Reforma Protestante 
28º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

Prelúdio  

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

“Creio que as seguintes palavras exprimem a realidade 

do Evangelho: é preciso permitir-se renascer, pelo poder 

imprevisível do Vento, a fim de entrar no Reino. É preci-

so que nos tornemos crianças de novo.  

Gostaria que a teologia fosse isto: as palavras que tor-

nam visíveis  os sonhos e que, quando ditas, transfor-

mam o vale de ossos secos numa multidão de crianças.” 
(Rubem Alves em  “Lições de Feitiçaria”) 

   . Canto:  “Um Hino ao Senhor” HE 120 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 106.1-6, 19-23 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

O espírito reformador 

Na medida em que a “Reforma’’ reforma, possuímos a 

oportunidade  contínua de atentarmos para as inúmeras 

vezes que poderíamos fazê-la e não fazemos. 

Poderíamos então, reformar a nós mesmos, nos auto-

concedendo uma nova estrutura - mais benéfica - para 

nós e para os outros; 

Poderíamos reformar nossos sonhos, incluindo outros 

mais dentro deles; 

Poderíamos reformar nossos desejos, desejando algo 

além do que nos atinja individualmente; 

Poderíamos reformar nossa visão, vendo aqueles que 

normalmente não são vistos, e vendo em nós mesmos um 

pouco mais do que ousamos ver, 

Poderíamos reformar nossos laços com Deus, e reformá-

los novamente sempre que possível. 

Assim é o espírito luterano, reforma o que urge ser mo-

dificado,   

Não por busca de novidade, mas pela indispensabilidade 

da ação do amor. (Leonardo Amorim) 

   . Canto:  “Hora Bendita” HE 91 

 

 Momentos de louvor (Noite)   

  . Eurico                          

 

EDIFICAÇÃO  

Leituras Bíblicas: Êx 32.1-14, Fp 4.1-9, Mt 22.1-14 

Mensagem 

 

COMUNHÃO  

   . Convite à mesa 

Do Santíssimo Sacramento 

Ó que pão ó que comida, ó que divino manjar se nos dá 

no santo altar cada dia! 

Filho da Virgem Maria, que Deus Padre cá mandou e 

por nós na cruz passou crua morte. 

E para que nos conforte se deixou no sacramento para 

dar-nos, com aumento,  

Sua graça. 

Esta divina fogaça é manjar de lutadores, galardão de 

vencedores esforçados, 

Deleite de namorados, que com o gosto deste pão  dei-

xam a deleitação transitória. 

Quem quiser haver vitória sobre o falso contentamento 

goste deste sacramento divinal. 

Este dá vida imortal, este mata toda fome, porque nele 

Deus e homem se contêm.  

É fonte de todo bem, da qual quem bem se embebeda não 

tem medo da queda do pecado. 

Ó que divino bocado, que tem todos os sabores!Vinde 

todos a comer! 

Que este manjar tudo gasta, porque é fogo gastador que 

com seu divino ardor tudo abrasa.  
(Padre José de Anchieta) 

Pai Nosso  e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

Canto: “O servo obediente” HE 317 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 

Benção Final e Tríplice amém. 

 


