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“Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho,
que andam na lei do Senhor.”
( Salmo 119.1)

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda

Blog:igrejacristadeipanema.wordpress.com

Domingo, dia 20 de outubro de 2013
29º Domingo no Tempo Comum
Tema: O juiz iníquo e a misericórdia divina (Lucas 18.1-8)
LITURGIA
EDIFICAÇÃO
. Leituras bíblicas: Jeremias 31.27-34 [p. 1042],
ADORAÇÃO
Lucas 18.1-8 [p. 1369], 2ª Timóteo 3.14-4.5 [p.1576]
. Prelúdio
. Mensagem
. Solo / Coral
. Solo / Coral
. O coração inteiro
{Al Hallaj}
Em meu coração ocupas
COMUNHÃO
o coração inteiro,
. Convite à mesa
não há nele outro lugar.
. Tocando a terra {Thich Nhat Hanh}
Meu espírito Te aconchega
Ande como se estivesse beijando a Terra com seus pés,
entre a pele e os ossos.
como se estivesse massageando a Terra.
Que seria de mim se Te perdesse?
As suas pegadas serão
Quando busco ocultar que Te amo,
como marcas de um selo imperial
sem querer o manifesto
chamando o agora de volta ao aqui;
com as lágrimas que escondo.
para que a vida esteja presente;
. Canto: Ao Deus Supremo - HE 110
para que o sangue traga a cor do amor ao seu rosto;
para que as maravilhas da vida se manifestem,
CONFISSÃO
e todas as aflições sejam transformadas
. Leitura bíblica: Salmo 119.97-104 [p. 844]
em paz e alegria.
. Solo / Coral
. Pai Nosso
. Momentos de oração e silêncio
. Partilha
Solidão Sonora {Thomas Merton}
Quanto mais adentro na solidão,
CONSAGRAÇÃO E ENVIO
tanto mais claramente vejo
Bênção irlandesa
a bondade de todas as coisas.
Que o caminho seja brando a teus pés,
Para poder viver feliz em solidão,
O vento sopre leve em teus ombros.
tenho de ter um conhecimento
Que o sol brilhe cálido sobre tua face,
cheio de compaixão a respeito
As chuvas caiam serenas em teus campos.
da bondade dos outros,
E até que eu de novo te veja,
um conhecimento reverente
Que Deus te guarde na palma de sua mão.
sobre a bondade da criação inteira,
. Canto: Mãos ao Trabalho! – HE 431
um conhecimento humilde
. Recolhimento dos dízimos e ofertas
da bondade de meu próprio corpo
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos!.
E de minha alma.
Amém.”
. Canto: Vontade Soberana – HE 270 {manhã}
. Bênção final
. Momentos de louvor {noite}
. Tríplice amém.

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

