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 “Os céus proclamam a glória de Deus, e o 

firmamento anuncia a obra das suas mãos”. 

(Salmo 19.1) 

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 05 de outubro de 2008 

Mês da Reforma Protestante 

27º Domingo Comum 
 

LITURGIA 

 

Prelúdio  

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Litania: 

Hebreus 10. 22-24 

Dirig: Aproximemo-nos com sincero coração, em plena 

certeza de fé, tendo o coração purificado de má consci-

ência e lavado o corpo com água pura. 

Comunidade: Pois o teu caminho é um caminho de 

Paz. 
Dirig: Guardemos firme a confissão da esperança, sem 

vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 

Comunidade: Pois o teu caminho é um caminho de 

Amor. 

Dirig: Consideremo-nos também uns aos outros, para 

nos estimularmos ao amor e às boas obras.  

Todos: O teu caminho é o nosso caminho. Graças te 

damos por isso!       

   . Canto:  “Proclamai as Boas Novas” HE 408 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 19 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Mil razões para viver  

Faze com alma o que na vida te for dado  fazer. 

Mas não esqueças nunca de integrar-te nos grandes 

planos de Deus. 

 

Vive o mistério da Criação fazendo de cada dia um cân-

tico das criaturas 

E tendo a confiante audácia de exercer tua incrível mis-

são de co-criador. 

 

Vive o mistério da Encarnação Redentora imitando o 

Filho de Deus que se esqueceu de Si – de sua glória, de 

seu poder – para assumir de cheio os problemas dos 

homens de quem se fez irmão.  

 

 Vive o mistério da Eucaristia unindo-te às missas que 

restabelecem o equilíbrio do mundo e sabendo que só se 

une ao Cristo, na Comunhão, quem se torna um com 

seus irmãos.      
 (Dom Hélder Câmara)   

Canto: “Venho como estou” HE 245 (manhã) 

 

   . MOMENTOS DE LOUVOR (Noite) 

   . Eurico e o violão 

 

EDIFICAÇÃO  

   . Leituras Bíblicas:  Êx 20.1-4,7-9,12-20, Fl 3.4b-14, 

Mt 21.33-46. 

   . Mensagem: manhã: Rev. Jimmy Sudário 

                         noite:    Pastora Leni Gusmão  

 

COMUNHÃO  

   . Convite à mesa 

O Meio Divino 

Jesus, Salvador da atividade humana, a qual trouxeste 

uma razão para agir, Salvador da humana dor, a qual 

trouxeste um valor de vida; 

Sê a salvação da unidade humana, forçando-nos a 

abandonar as nossas mesquinharias e a nos aventurar, 

apoiados em Ti, pelo oceano desconhecido da auto-

doação.  
(Teilhard de Chardin)   

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

   . Canto: .... 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Oração 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Benção Final  

   . Tríplice amém. 

 

 


