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“Aclamai a Deus, toda a terra.  

Salmodiai a glória do seu nome, 

 dai glória ao seu louvor” 

(Salmo 66.1-2) 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 13 de outubro de 2013 
28º Domingo no Tempo Comum 

Tema: Quando dez recebem e um agradece – Lucas 17.11-19 
 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 
  . Prelúdio  
   . Solo / Coral 
Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhe-
cimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juí-
zos, e inescrutáveis os seus caminhos! "Quem conhe-
ceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselhei-
ro?  Quem primeiro lhe deu, para que ele o recom-
pense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coi-
sas. A ele seja a glória para sempre. Amém.                

{Romanos 11:33-36, Bíblia Nova Versão Internacional} 
   . Oração 
   . Canto:  Mais perto da cruz –Hinário Evangélico 325 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 66.1-12 {p. 792}                                                                                                                                                                                                                         
   . Solo / Coral 
   . Momentos de oração e silêncio 
   . Oração          { Luiz Carlos Ramos} 
Ó Deus de nossos antepassados, 
(...) Deus de todos os nomes e Deus dos sem nome, 
Deus dos que nada têm, Deus de tudo e de todos. 
Dá-nos o dom da fé, ainda que pequenina como um 
grão de mostarda, 
Para que possamos ver o essencial, que é invisível aos 
olhos. 
Dá-nos o dom da Esperança, 
Para que possamos esperar contra toda a desespe-
rança. 
Dá-nos, acima de tudo, o Amor que é a única força 
que vence a morte, 
Para que possamos vencer o tempo e alcançar o   
eterno, 
E, assim, desfrutar da vida plena do teu reino, desde 
hoje e para sempre. Amém!  
     . Manhã : Canto:  Venho como estou – Hinário 245  
     . Noite : Miriam Guimarães  -  Canções do CD 
 

 EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Salmo66.1-12 {p.792}, Jeremias29. 1,4-
7{p.1037},2ªTimóteo2.8-15{p.1568}, Lucas 17.11-19{p. 1368}. 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Em memória de mim    { Letra: Ragan Courtney; Trad. Jon Sutton } 

Em memória de mim, comei. 
Em memória de mim, bebei. 
Em memória de mim, orai 
que seja feita a vontade de Deus. 
Em memória de mim, sarai. 
Em memória de mim, reparti. 
Em memória de mim, abri a porta para o irmão entrar. 
Em memória de mim pelejai. 
Em memória de mim, sempre amai. 
Em memória de mim, buscai a Deus 
no coração, não no céu, no coração, buscai. 
Sempre em memória de mim. 
Sempre em memória de mim. 
Em memória de mim.  
   . Pai nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Saiamos fortalecid@s na fé 
E com os olhos abertos para conhecer o essencial. 
Sigamos na força da esperança 
E na coragem de ouvir e fazer ouvir a voz firme da justiça. 
Permaneçamos no amor, 
Que tudo vence pela prática da bondade                                    
E a arte da compaixão. 
Vamos em paz e sejamos agradecid@s.       {Luiz Carlos Ramos} 

   .Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Canto: O grande amor de Deus – Hinário 324 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final e tríplice amém. 
 
 

                                                                    Por favor , desligue seu celular. 


