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“Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom; 

porque a sua misericórdia dura para sempre”. 

(Salmo 106.1) 

 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 12 de outubro de 2014. 
28º Domingo no Tempo Comum 

MÊS DA REFORMA PROTESTANTE 

                                   LITURGIA 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coro 
   .  Invocamos o Seu nome 
Cada vez que bebemos um copo d’água,               
recordamos o eterno mistério da criação. (...) 
Quando desejamos comer pão ou fruta, ou então 
gozar de agradável fragrância ou de um cálice de 
vinho, ao saborear pela primeira fez a fruta da   
estação, ao contemplar o arco-íris ou o oceano, ao 
observar as árvores em flor, ao nos encontrarmos 
com uma pessoa douta no conhecimento da Torá 
ou na cultura leiga, ao receber notícias boas ou 
más, foi-nos ensinado invocar seu grande nome e 
nossa consciência dele.                 {Abraham Heschel}  
   . Canto: Exaltai o Senhor – Hinário Evangélico, 
121 
 
CONFISSÃO 
   .Leitura bíblica:  Salmo 106.1-6, 19-23  {p. 830}                                                                                                                                                                
   . Solo / Coro 
   . Momentos de silêncio 
   . O desapego 
Não, o cristianismo não é, como muitas vezes se 
apresenta ou se pratica, uma carga suplementar de 
práticas e de obrigações que vem tornar ainda mais 
pesado, agravar o peso já tão pesado ou multiplicar 
os laços já tão paralisantes da vida social. Ele é, na 
verdade, uma alma potente, que dá uma significa-
ção, um encanto e uma leveza nova àquilo que nós 
já fazemos. Ele nos encaminha, é exato, em direção 
a cumes imprevistos. Mas a ladeira que conduz a 
eles está tão bem unida àquela que já subimos  
naturalmente que nada é mais definitivamente 
humano no cristão (é o que nos resta ver) do que 
seu próprio desapego.              {Theilard de Chardin}  
   . Canto:   Grata Memória   HE 133     {manhã} 

   . Momentos de louvor      {noite} 

 EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Êxodo 32.1-14 {p. 121}, Salmo 106.1-
6, 19-23 {p. 829/30}, Mateus 22.1-14 {p. 1281}, Filipenses 
4.1-9 {p. 1553}.  
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO   
 .  Convite à mesa 
   . Porque tenho a Ti, tudo tenho  
O que os outros buscam na mulher, na família, nos   
amigos, nas festas, tudo eu tenho aqui. O que o poeta 
busca na poesia e o pintor na sua pintura eu tenho aqui. 
O que o dita dor busca no poder e o rico no dinheiro e o 
bebedor no vinho, e o que antes procurei eu também 
inutilmente, tudo isso eu tenho aqui. Toda a minha vida 
está aqui e todo meu mundo e todos os meus amores.  
Tenho toda essa riqueza, eu que não possuo nada.         
E tenho toda a alegria, e toda a paz, e toda a beleza,      
e todo o amor. Estou saciado de tudo, e não desejo  
nada. Porque tenho a Ti, tudo tenho, Tu és dono de 
tudo: todos os astros, e todos os países, e todas as   
paisagens e todos os seres da terra.       {Ernesto Cardenal}  
   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
   . Quero amar-Te em tudo 
Eu não te peço riqueza; eu não te peço nada senão o 
Amor que vem de Ti, pois nada é amável fora de Ti, e 
ninguém pode amar sem Ti. Eu quero amar-te em  tudo. 
O amor é a fonte, o olho da religião. O amor é a alegre 
consolação da fé.”                          {Christian de Cherg}  
   . Canto: Eis-me Convosco!  HE 296 
   . Recolhimentos dos dízimos e ofertas 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
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