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Domingo, 28 de outubro de 2018 
501 Anos da Reforma Protestante 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Magnificai” 
 

Deus designa aquilo  

de que se deve esperar todo o bem  

e em que devemos refugiar-nos em toda apertura.  

Portanto, ter um Deus outra coisa não é  

senão confiar e crer nele de coração. (...) 

Fé e Deus não se podem divorciar.  

Aquilo, pois, a que prendes o coração e te confias, 

isso, digo, é propriamente o teu deus.  
{Martinho Lutero} 

 

Canto: HE 75 “Invocação” (2ª melodia)  

 
 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 126 {pg. 849} 
 

Solo/Coro MW “Buscai a Deus” 
 

Momentos de silêncio 
 

A oração é uma conversa séria e familiar com Deus, 

a quem declaramos todas as nossas misérias,  

cujo apoio e ajuda imploramos e desejamos  

em nossas adversidades,  

e a quem louvamos e louvamos  

pelos nossos benefícios recebidos. 

Assim, essa oração contém  

a exposição de nossas dores,  

o desejo da defesa de Deus  

e o louvor de Seu magnífico nome,  

como os Salmos de Davi claramente ensinam. 
{John Knox} 

 
Canto: HE 81 “Amparo Divino” (manhã) 
 

Momentos de Louvor: (noite) 
Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 
Cancioneiro 78 “Hoje é tempo de louvar a Deus” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Marcos 10.46-52 {pg. 1317} 
Mensagem 
 

Coro MW “Amou-me” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

A vida cristã não consiste em sermos piedosos,  

mas em nos tornarmos piedosos.  

Não em sermos saudáveis,  

mas em sermos curados.  

Não importa o ser,  

mas o tornar-se.  

A vida cristã não é descanso,  

mas é um constante exercitar-se.  

Ainda não somos o que devemos ser,  

mas em tal seremos transformados.  

Nem tudo já aconteceu e nem tudo já foi feito,  

mas está em andamento.  

A vida cristã não é o fim,  

mas o caminho.  

Ainda nem tudo está luzindo e brilhando,  

mas tudo está melhorando. 
{Martinho Lutero} 

 

Pai Nosso e Partilha  
Canto: Cancioneiro 44 “És sobre todos” 

Cancioneiro 46 “Haja paz na terra” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O cristão vive não em si mesmo,  
mas em Cristo e no próximo.  

De outro modo, ele não será um cristão. 
{Martinho Lutero} 

 

Canto: HE 325 “Mais perto da cruz”  
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


