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 “Bem-aventurado o homem que não anda no 

conselho dos ímpios, não se detém no caminho 

dos pecadores, nem se assenta na roda dos 

escarnecedores.” 

(Salmo 1.1) 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReformandA 

Domingo, 20 de setembro de 2009 
25º Domingo Comum 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

    . Prelúdio 

    . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

    . Nada me está mais vizinho {Rûmi}  

Quando busco o meu coração, encontro-o em Ti. 

Quando busco a minha alma, encontro-a entre os Teus 

cabelos. 

Quando, sedento, me avizinho a uma fonte para beber, 

Mesmo no pequeno espelho d’água vejo o Teu rosto 

refletido. 

Nada me está mais vizinho do que o Amado, 

Mais vizinho a mim do que a minha própria alma. 

E dele não me recordo jamais, 

Pois a lembrança existe para quem não está.  

  . Canto: Um hino ao Senhor HE 120 

 

CONFISSÃO 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Leitura bíblica: Sl 1 

    . Oração {Amarilis Pineda, da Igreja “Los Pinos Nue-

vos” de Cuba}   

Senhor, não permita que a ansiedade 

Turbe a minha esperança. 

Ensina-me o exercício 

Cotidiano do perdão. 

Dá-me a paciência do servo confiante. 

Suaviza as arestas do rancor. 

Faze que minha amargura morra 

Na profundidade do mar. 

Que a ira não destrua o poder da ternura. 

Dá-me um espírito rebelde 

À indiferença, à cobiça, ao ódio. 

Sela-me com o amor. 

Tua piedade ilumine meu caminho, 

O jubilo de tua graça 

Me encha de forças. 

   . Canto: “Vigiar e orar” HE 472 {manhã} 

   . Louvor {noite} 

 

 EDIFICAÇÃO 

    . Leituras bíblicas: Pv 31.10-31, Tg 3.13-4.3, 7-8ª, 

Mc 9.30-37. 

    . Mensagem 

 manhã:  Edson F. de Almeida 

             noite:     Ricardo Lengruber 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Credo da esperança  {Alexandre Fillordi}      

Creio em Deus Pai protetor, que ampara meus passos 

vacilantes, guia-me  nas noites de temor e amigo nos 

dias de desesperança; 
Creio em Deus Mãe amorosa, acolhedora das minhas 

limitações, que sustenta os meus sonhos e mantém mi-

nhas esperanças;  

Creio em Deus Salvador, que cuida de mim nos meus 

passos errantes, que me ensina o canto da vitória, sus-

surra palavras que encorajam viver; 

Creio em Deus Espírito, vento que acalenta a fúria do 

cotidiano, que inspira a carne fatigante e aponta sentido 

naquilo que os olhos não vêem;  

Creio em Deus  Sem-Palavras, além das religiões  e dos 

dogmas, além das palavras e definições, além de mim, de 

ti, de nós... 

Creio em Deus do jeito que sei crer. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha  

 

CONSAGRAÇÃO 

Jesus, Salvador da atividade humana, à qual trouxeste 

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

trouxeste um valor de vida; sê a salvação da unidade 

humana, forçando-nos a abandonar as nossas mesqui-

nharias e a nos aventurar, apoiados em Ti, pelo oceano 

desconhecido da auto-doação.             
{Teilhard de Chardin} 

   . Canto: Despedida     HE 498 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

  . Bênção final e tríplice amém. 

 


