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 “Bem aventurado o homem que não anda no conselho dos 

ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se 

assenta na roda dos escarnecedores”. 

(Salmo 1.1) 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper 

Refornanda 

 

Domingo, 14 de setembro de 2003 

24º Domingo no Tempo Comum 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Leitura bíblica: Salmo19 

   . Canto: “Um Hino ao Senhor”     HE 120 

   . Oração: 

“Ó meu Senhor, deixa Tua Beleza ser meu alimento, e permite 

que eu me inebrie da luz de Tua Presença. Minha esperança 

seja o Teu agrado, e louvor a Ti, a expressão de meus atos. A 

lembrança de Ti me acompanhe, e Tua soberania me ampare. 

Seja minha morada Tua habitação; meu lar, a sede que elevaste 

além das limitações impostas aos excluídos de Ti como se o 

fossem por um véu.  Tu és, em verdade, o Deus de poder, de 

fortaleza e de glória.”    

Bahá’ u’lláh 

 

CONFISSÃO 

   . Leituras bíblicas: Provérbios 16.2-15, Salmo 105.1-6, 37-

45, Filipenses 1.21-30, Mateus 20.1-16 

   . Solo 

   . Oração 

“Se orar é freqüentar o Senhor Jesus, eu acho que em todos 

estes sofrimentos, preocupações, angústias, nesta luta e inclu-

sive nestas contradições freqüento insistentemente o Senhor 

Jesus. Apelando a ele, vivendo sua páscoa, sentindo sua cruz, 

reclamando a força da sua ressurreição. Buscando sua palavra 

e seus gestos como chaves de interpretação. Cantando tam-

bém. Uma   grande oração minha é o canto; canto com o povo 

ou sozinho, em diversos momentos, inclusive nas longas via-

gens de ônibus, contemplo e canto. Às vezes alguém pensará 

que sou doido, embora não cante a pleno pulmão, é claro, mas 

com a voz discreta. Fiz-me algo teilhardiano e comungo com a 

natureza e com a presença universal de Deus em tudo e em 

todos os seres. Diante da festa belíssima e ultrajada natureza, 

sinto a unidade e a presença de Deus.” 

Pedro Casaldáliga 

   . Canto:  “Amparo Divino”         HE 81 

 LOUVOR 

“As colinas se enfeitam de alegria  

e os campos de rebanhos; 

nossos vales se vestem de trigais: 

tudo canta de alegria”  (Sl 65:13) 

Banda: “Carimbo da Paz” 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leitura bíblica 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Consagração dos elementos 

   . Oração: 

“A ti me inclino num raio de prata e a ti bebo nos raios do sol. 

Com reverência  eu pouso diante de tua majestade presente nos 

montes, e agarro a tua imagem refletida nos lagos.  Na voz do 

eco eu ouço a tua voz. Te abraço na doce carícia do vento, 

bebo da tua fonte que jorra no meu peito. De repente, as águas, 

verdadeiros tapetes da natureza, a vastidão azul lá de cima, as 

pedras opacas e o meu corpo, transformaram-se pelo teu toque 

mágico do meu silêncio, num imenso espelho, e eu vi a mim 

mesmo refletido em todas as coisas. E quando, concentrando-

me, eu me mirei, tornei-me transparente e, nesta transparência, 

não soube encontrar a mim, mas somente a ti!  

(Indígenas iroqueses) 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

   . Canto: “Conta as muitas Bênçãos” HE 338 

   . Recolhimento das ofertas 

“Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos.” 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém 

   . Postlúdio. 
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