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“Diz o insensato no seu coração: Não há Deus.  

Corrompem-se e praticam abominação; 

 já não há quem faça o bem”. 

(Salmo 14.1) 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 15 de Setembro de 2013 

24º Domingo no Tempo Comum 
Tema: Fazer-se encontradiço! – Lucas 15.1-10 

Liturgia 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coral 
   . Que belos...  {Rubem Alves} 
Que belos e infinitos são Teus nomes, ó Senhor Deus. 
Tu és chamado pelo nome 
de nossos desejos mais profundos. 
As plantas, se pudessem orar, 
invocariam nas imagens das suas flores mais belas 
e diriam que tens o mais suave perfume. 
Para as borboletas Tu serias uma borboleta, 
a mais bela de todas, as cores mais brilhantes, 
e o teu universo seria um jardim... 
Os que estão com frio Te chamam Sol... 
Aqueles que moram em desertos 
dizem que Teu nome é Fonte das Águas. 
Os órfãos dizem que Tens o rosto de Mãe... 
Os pobres Te invocam como Pão e Esperança. 
Deus, nome de nossos desejos... 
Tantos nomes quantas são nossas esperanças  
e desejos... 
Poema. Sonho. Mistério. 
   . Canto:  Eis-me convosco   HE  296 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 14 {p. 750} 

   . Solo / Coral 
Não haverá borboletas se a vida não passar por longas 
 e silenciosas metamorfoses.  { Rubem Alves}  
   . Canto:    Mais de Cristo  HE 288  {manhã} 
   . Momentos de louvor  {noite} .  
 
EDIFICAÇÃO 
As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver  
o mundo melhor. {Rubem Alves} 
   . Leituras bíblicas:  Jeremias 4.11-12, 22-28 {p. 1002},  
1ª Timóteo 1.12-17 {p. 1567} ;  Lucas  16.1-13 {p.1366}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   . Mensagem 
 

  
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Pai Nosso  {Rubem Alves} 
Pai...Mãe...de olhos mansos,  
sei que estás invisível em todas as coisas. 
Que o Teu nome me seja doce, a alegria do meu mundo. 
Traze-nos as coisas boas em que tens prazer:os jardins, as 
fontes, as crianças, o pão, o vinho, os gestos ternos, as mãos 
desarmadas, os corpos abraçados... 
Sei que desejas dar-me o meu desejo mais fundo, desejo cujo 
nome esqueci...mas Tu não esqueces nunca.  
Realiza pois o meu desejo para que eu possa rir. 
Que o Teu desejo se realize em nosso mundo,  
da mesma forma como ele pulsa em Ti. 
Concede-nos contentamento nas alegrias de hoje: 
o pão, a água, o sono... 
Que nossos olhos sejam tão mansos para com os outros  
como os Teus são para conosco. 
Porque, se formos ferozes, não poderemos acolher  
a Tua bondade. 
E ajuda-nos para que não sejamos enganados  
pelos desejos maus. 
E livra-nos daquele que carrega a morte dentro dos  
próprios olhos. 
Amém. 
   . Consagração dos elementos e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Ama a simplicidade 
Ama a vida 
Ama a beleza 
Ama a Poesia 
Ama as coisas que dão alegria 
Ama a natureza e a reverência pela vida 
Ama os mistérios 
Ama Deus   { Rubem Alves} 
   . Canto:  Um vaso de bênção  HE 180  {manhã} 

                   Palavra   - Cancioneiro n. 37  {noite}                                                                                                                           

   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final e tríplice amém. 
 

 

..,.Silêncio..,.Quietude... Desligue-se do celular... 


