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“Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito 

bem”. 

(Salmo 13.6) 
 

  

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 13 de novembro de 2011 
33º Domingo Comum 

  

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Meditação {Santo Agostinho} 

Senhor, assim como crias e concedes alegria e for-

ça, assim te peço que nasça da terra a verdade, e 

que a justiça lance os olhos sobre nós do alto dos 

céus, e que no firmamento brilhem os astros! Divi-

damos nosso pão com quem tem fome, acolhamos 

em nossa casa o pobre sem teto, vistamos quem está 

nu, e não desprezemos nossos semelhantes! Quando 

tais frutos nascem de nossa terra, olha Senhor, e 

diz: Isso é bom; faze que tua luz brilhe no momento 

oportuno. Por esta humilde messe de boas obras, 

faze que possamos nos elevar a uma contemplação 

deliciosa do Verbo da Vida, e que brilhemos no 

mundo como astros, fixados no firmamento de tua 

Escritura.  

  . Canto:  “Exultai!” HE 55 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 123 

   . Solo 

   . Acolhe a minha oração! 

Aqui está, Senhor, 

Um coração querendo 

Escutar-te sem preconceitos, 

Ouvir-Te sem senões, 

Sentir-Te sem medos, 

Acolher-Te sem imposições, 

No meu silêncio, ó Deus,  

Acolhe a minha oração. 

 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “Jesus, Pão da Vida” HE 141         {ma-

nhã} 

   . Momentos de louvor {noite} 

 

 

  

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Jz 4.1-7, 1 Ts 5.1-11, Mt 25.14-

30. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . O Homem Humano {Adélia Prado} 

Se não fosse a esperança de que me aguardas com a 

mesa posta 

o que seria de mim eu não sei. 

Sem teu nome a claridade do mundo não me hospeda, 

é crua a luz crescente sobre ais. 

Eu necessito por detrás do sol 

do calor que não se põe e tem gerado meus sonhos, 

na mais fechada noite, fulgurantes lâmpadas. 

Porque acima e abaixo e ao redor do que existe perma-

neces, 

eu repouso o rosto na areia 

contemplando as formigas, envelhecendo em paz 

como envelhece o que é de amoroso doro. 

O mar é tão pequenino diante do que eu choraria 

se não fosses meu Pai. 

Ó Deus, ainda assim não é sem temor que te amo 

nem sem medo. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

A única sabedoria a que podemos aspirar é a sabedoria 

da humildade: a humildade é infinita.  {T.S. Eliot} 

   . Canto:  “Despede-nos, Senhor” HE 88               

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. 

Amém”. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 

 


