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“Se o Senhor não edificar a casa em vão tra-

balham os que a edificam; se o Senhor não 

guardar a cidade, em vão vigia a sentinela”. 

(Salmo 127.1) 

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo 08 de novembro de 2009 
32º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

ADORAÇÃO 

    ♫Prelúdio   

    ♫Solo: Lizette Pinhão {manhã} 

    ♫Coral 

   . Cantai ao Senhor 

Cantai ao Senhor um cântico novo,  

cantai ao Senhor, todas as terras.  

Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome;  

proclamai a sua salvação, dia após dia.  

Anunciai entre as nações a sua glória,  

entre todos os povos as suas maravilhas.  

Porque grande é o Senhor  

e mui digno de ser louvado” {Sl 96.1-4
a
} 

    ♫Canto: Saudai o nome de Jesus  HE 130 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 127 

   ♫ Solo: Lizette Pinhão  {manhã} 

   ♫Coral 

   . Salmo 131  {Luiz Carlos Ramos} 

Como eu gostaria, Senhor, 

de ser como aquela criança amamentada 

que se aninha no colo da mãe; 

sem ter necessidade de mais nada 

a não ser do calor terno do teu abraço; 

sentir teu afago carinhoso me confortando; 

e, ao embalo da tua voz paciente, 

adormecer sereno 

e descansar pertinho do teu coração; 

e, ao ritmo da tua respiração suave, 

sonhar com coisas boas 

que façam meus lábios sorrirem, 

e, mesmo de olhos fechados, 

façam-me contemplar as estrelas do teu céu 

e os frutos do meu chão. 

     ♫ Canto: A Voz da Providência  HE 379 

  

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Rt 3.1-5, 4.13-17; Hb 9.24-28; Mc 

12.38-44. 

   ♫Coral 

   . Mensagem 

   ♫Coral 

 

COMUNHÃO 

Este é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos e 

alegremo-nos nele. Vamos sorver  esse vinho da graça,  

comer esse pão do amor, e que nossa alegria flutue no ar 

como a espuma dançando no rio, como borboletas bai-

lando no céu. Entreguemo-nos à bênção desta bendita 

mesa e reafirmemos nosso amor pela vida, nossa paixão 

pelo Eterno, nossa sede de comunhão com tudo e todos. 

Fazei isso em memória de mim! 

   . Convite à mesa 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Que a luz de Cristo brilhe / Nos envolva em amor 

E que o seu poder nos venha proteger 

Pra sempre e sempre.  Amém!  
                                                                            {Tom Fetke} 

   ♫Momentos de louvor e gratidão 

   ♫ Canto:  Tu és fiel, Senhor – Cancioneiro n. 100 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém”. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém.  

 
“EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR!” 

 


