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“Cantai de júbilo a Deus, força nossa;  

celebrai o Deus de Jacó.  

Salmodiai e fazei soar o tamboril,  

a suave harpa com o saltério”. 

(Salmo 81:1-2) 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 1º de Setembro de 2013 

22º Domingo no Tempo Comum 
Tema: O que se exalta e o que se humilha (Lucas 11:7-14) 

 

 
LITURGIA 

 
ADORAÇÃO 
    . Prelúdio 
   . Solo 
   . Deus de toda a vida  { D. Pedro Casaldáliga} 
Deus de toda a vida, 
único Senhor da terra, 
Pai e Mãe da família humana! 
Tu nos queres vivendo em irmandade, 
sem medo, sem egoísmo, sem corrupção, 
na justiça, na solidariedade e no amor. 
Teu é o Reino e a glória para todo o sempre. 
Amém. 
   . Canto: “Um Hino ao Senhor” HE 120 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 81.1, 10-16 {p. 809/10} 

   . Solo 
   . Quando oramos  { Abraham Heschel} 
Não nos afastamos do mundo quando oramos, 
Simplesmente vemos o mundo de uma forma 
diferente. 
A oração arranca da mente a estreiteza  
do nosso egoísmo 
E nos permite ver o mundo no espelho do Sagrado.  
   . Momentos de oração 
   . Canto:  “Vivificação” HE 97 (manhã) 
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Jeremias 2.4-13 {p. 998}, Hebreus 
13.1-8, 15-16 {p. 1596/7}, Lucas 14.1, 7-14 {p. 1363} .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  
Manhã:  Jonas Rezende e Sergio Duarte 
Noite:     Leonardo Amorim 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Ação de graças  { Abraham Heschel} 
É tão desconcertante viver! Que seres estranhos somos 
nós neste mundo, e como nossos feitos são cheios de 
presunção! Somente uma resposta nos pode salvar: 
gratidão por sermos testemunhas do mistério, por ser-
mos dotados do direito imerecido de servir, de adorar, 
de realizar. É a gratidão que engrandece a alma! 
    . Pai Nosso  
    . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
   . Que importa  { D. Helder Camara} 

Que importa, que ao chegar 
eu nem pareça pássaro!  
Que importa se ao chegar 
venha me rebentando 
caindo aos pedaços, sem aprumo 
e sem beleza!... 
Fundamental 
é cumprir a missão 
e cumpri-la  até o fim 
   . Canto: “Despedida” HE 498 
   . Recolhimento das ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. 
Amém. 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
 
 

 
 

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


