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 “Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o 

nome do Senhor. Bendito seja o nome do Se-

nhor, agora e para sempre”. 

(Salmo 113.1-2) 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 14 de setembro de 2008 

24º Domingo Comum 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Ontem um menino que brincava me falou  

Que hoje é a semente do amanhã,  

Para não ter medo que esse tempo vai passar. 

Não se desespere, nem pare de sonhar... 

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. 

Deixe a luz do sol brilhar 

No céu do seu olhar. 

Fé na vida, fé em Deus,  

Fé no que virá. 

Nós podemos muito,  

Nós podemos mais,  

Vamos lá fazer o que será. 

                                       (Gonzaguinha) 

   . Canto: “Doxologia” HE 90 

   . Oração 

  

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 114 

   . Solo: Lizette Pinhão 

   . Momentos de Oração 

Se me dirijo a ti, Senhor, 

Perco-me. 

Se estendo as mãos, 

Nada encontro. 

Onde estará meu Deus? 

  

Quem não tem respostas, 

Ainda assim tem perguntas. 

Consolo, abrigo, esperança... 

É preciso construir. 

É preciso querer mais. 

  

Quem tem o desejo 

E os meios 

Tem o milagre. 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “Hora Bendita” HE 91 

  

 LOUVOR (noite) 

A religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos do homem, 

a revelação dos seus pensamentos íntimos, a confissão pública 

dos seus segredos de amor. (Ludwig Feuerbach) 

  

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Êx 14.19-31, Êx 15..1b-11,20-21, Rm 

14.1-12, Mt 18.231-35. 

   . Mensagem: Rev. Pedro Vieira Veiga 

  

COMUNHÃO 

   . Palavras de instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

 A mesa de Cristo é uma mesa de alegria, 

É uma mesa de comunhão. 

Mas também é uma mesa de quem não se ilude, 

De quem sabe que a vida nem sempre é fácil 

E que é preciso aproveitar cada momento. 

Que a alegria experimentada de quem já viveu 

Proteja a alegria ingênua de quem ainda viverá, 

Para que a esperança continue a frutificar. 

  . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

Dá de ti, dá de ti quanto puderes: 

o talento, a energia, o coração. 

Dá de ti para os homens e as mulheres 

como as árvores dão e as fontes dão. 

  

Não somente os sapatos que não queres 

e a capa que não usas no verão. 

Darás tudo o que fores e tiveres: 

o talento, a energia, o coração. 

  

E com que espanto notarás, um dia, 

que viveste fazendo economia 

de talento, energia e coração!" 

                                       (Giuseppe Guiaroni) 

   . Ofertas 

   . Oração de gratidão 

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

   . Canto: “Eis-me Convosco!” HE 296 

   . Bênção final e tríplice amém. 

 

 


