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              “O testemunho do Senhor é fiel  

                e dá sabedoria aos símplices”. 

                           ( Salmo 19.7 ) 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 05 de outubro de 2014 
27º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo /Coro 
   . Oh supremo gozo!                          { Leonardo Boff}  
Abraçar cada ser, fazer-se irmã e irmão, 
Ouvir a cantiga do pássaro na rama, 
Auscultar em tudo um coração 
Que pulsa na pedra e até na lama, 
Saber que tudo vale e nada é em vão 
E que se pode amar mesmo quem não ama, 
Encher-se de ternura e compaixão 
Pelo bichinho que por ajuda clama, 
Conversar até com o fero lobo 
E conviver e beijar o leproso 
E, para alegrar, fazer-se de joão-bobo, 
Sentir-se da  pobreza o esposo 
E derramar afeto por todo o globo: 
Eis o amor franciscano: oh supremo gozo! 
   . Canto:  Invocação - Hinário Evangélico, 75 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 19 {P. 755} 
   . Solo / Coro 
   . Momentos de silêncio 
   .O amor de Deus                             { Thomas Merton} 
Pois é o amor de Deus que me aquece no sol e seu amor 
que me dá a chuva fria. É o amor de Deus que me nutre 
no pão que como, e é ainda ele que me alimenta na 
fome e no jejum.  É o amor de Deus que manda os dias 
de inverno, quando sinto frio e estou enfermo, e        
também o quente verão em que trabalho e minha roupa 
está cheia de suor. Mas é ainda o amor de Deus que 
sopra sobre mim nos ventos leves que vêm do rio e na 
brisa dos bosques (...)   É o amor de Deus que me fala no 
canto dos pássaros e dos riachos; mas também, através 
do clamor das cidades, Deus me fala em seus              
julgamentos.    E todas essas coisas são sementes que 
me são enviadas por sua vontade.  
   . Canto:   Um vaso de bênção – HE,  180  {manhã} 
   . Momentos de louvor   {noite} 
  

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Êxodo 20.1-4, 7-9, 12-20 {p. 103},  

Filipenses 3.4-14 {p. 1552}, Mateus 21.33-46 {p. 1280}. 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
  .  Convite à mesa 
E iluminas a sombra de meu coração?                 { Edith Stein}  
Como a mão de uma mãe, tu me conduzes 
E, se tu me deixasses, 
Eu não saberia dar mais nenhum passo. 
Tu és o espaço envolvendo meu ser 
E o abrigando em ti. 
Se tu o rejeitares, 
Ele escorregaria ao fundo do abismo do nada 
De onde tu o tiraste para o elevares  para a luz. 
Tu, que  és mais próximo de mim que eu  mesma, 
Que me és mais interior que meu próprio coração, 
E, entretanto inacessível, inconcebível, 
Para além de teu nome, 
Santo Espírito, eterno Amor! 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
O Senhor Jesus Cristo  
Esteja a Teu lado para Te defender, 
Dentro de Ti para Te conservar, 
Diante de Ti para Te conduzir, 
Atrás de Ti para Te guardar, 
Acima de Ti para Te abençoar. 
Ele que vive e reina 
Pelos séculos 
amém. 
. Canto:   Bondoso amigo - Hinário Evangélico, 386 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
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