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“Às margens dos rios da Babilônia,  

nós nos assentávamos e chorávamos, 

 lembrando-nos de Sião”. 

(Salmo 137.1) 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 6 de outubro de 2013 

27º Domingo no Tempo Comum 
Tema: Como assim, “servos inúteis?”  Lucas 17:5-10 

 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO  
   . Prelúdio , Solo /Coral 
   . Eu Tu            {Abrahan Heschel}  

Transmissões vão do teu coração ao meu. 
Meu sofrimento está ligado, perpassado pelo teu. 
Não sou eu mesmo tu? Não és tu mesmo eu? 
Meus nervos estão entrelaçados aos teus, 
Seus anseios encontram-se com os meus. 
Não somos um em milhões de corpos? 
Às vezes, me vejo em todas as faces, 
Escutando no choro das pessoas minha voz –  
como um sussurro. 
Por trás de milhões de máscaras minha face se esconde. 
Eu vivo em mim em ti 
Através dos teus lábios, 
flui uma palavra de mim para mim mesmo. 
Dos teus olhos goteja uma lágrima –  
cuja fonte está em mim. 
Quando uma necessidade brota em ti, já está em mim. 
Quando falta uma pessoa para ti 
Chora diante da minha porta. 
Tu vives em ti, tu vives em mim. 
   . Canto:   Um hino ao Senhor   HE 120 
 
C ONFISSÃO 
   . Leitura  bíblica: Salmo 137 {p. 854}                                                 
   . Solo/ Coral   
   . Momentos de silêncio 
Saboreie a minha presença. Não precisa fazer mais   
nada. Não lhe cobro nada. Sinta apenas que minha  
graça o envolve, faz reviver o seu ânimo e lhe dá vigor.  
E você perceberá que em seus vasos já não circula o 
mesmo sangue, mas o ardor sagrado que acompanha o 
novo nascimento.      {Elizabeth Costa} 

   . Canto:   Bondoso amigo   HE 386    {manhã} 
   . Momentos de louvor  {noite} 
 
 

  
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras  bíblicas: Lamentações 1.1-6 {p. 1078}, e 3.19-26  
{p. 1083}, 2ª Timóteo 1.1-14 {p. 1573}, Lucas 17.5-10 {p.  1368}                       

   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
O que amo quando amo a Deus       {J. Moltmann} 

Quando amo a Deus, amo a beleza dos corpos, o ritmo dos 
movimentos, o brilho dos olhos, os abraços, os sentimentos, 
os perfumes, os sons desta criação multicor. Gostaria de  
abraçar tudo, quando amo a ti, meu Deus, pois eu te amo 
com todos os meus sentidos nas criaturas do teu amor.        
Tu esperas por mim em todas as coisas que vêm ao meu  
encontro. Por longo tempo eu te procurei dentro de mim e 
me encolhi no casulo de minha alma, protegendo-me com 
uma blindagem de inacessibilidade. Mas tu estavas fora, 
além de mim, e me requestaste da estreiteza do meu coração  
para o campo aberto do amor pela vida. Foi por isso que saí 
de mim e encontrei minha alma nos meus sentidos, e o que 
me era próprio nos outros. 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Para ser só de Deus, não há que se fugir do mundo, mesmo 
de um mundo do qual Deus parece estar ausente. Pelo     
contrário, há que se mergulhar cada vez mais neste mundo, 
indo ao encontro de tudo e todos que estão perdidos,       
famintos e exilados de consolo e esperança. Estar com eles 
em tudo, vivendo sua vida, sofrendo sua dor e morrendo sua 
morte, este é o caminho pelo qual se marca a história com a 
afirmação de que Deus é amor.         { Maria Clara L. Bingemer} 

   . Canto:  Fortalece a tua Igreja   HE 204 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas  
   . Bênção final 
   . Tríplice amém. 
 

 
 

 

Por favor, não esqueça de desligar o celular. 


