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 “Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as 

terras. Servi ao Senhor com alegria, apresen-

tai-vos diante dele com cântico.” 

(Salmo 100.1-2) 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 23 de novembro de 2008 
CRISTO, O REI DO UNIVERSO 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Venho a ti 

Venho a Ti ó Deus com toda a minha vida. 

Venho a ti e deposito em teus pés toda a minha obediên-

cia 

Venho a ti e oro com todo o meu esforço. 

Venho a ti e te honro com minhas palavras. 

Venho a ti com todo o amor do meu coração 

Venho a ti com toda a afeição dos meus sentidos. 

Venho a ti com toda a minha alma 

Acolhe o Deus o meu simples canto de louvor! 

   . Canto: “Com glória coroai” HE 130 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo: 100  

   . Solo 

   . Oração 

Ó gracioso Deus, 

Dá-nos sabedoria para perceber-te 

Diligência para te seguirmos 

Paciência para te esperarmos 

Força para nos entregarmos à tua vontade. 

Por meio de Jesus, o Teu filho, 

Na Unidade do Espírito de Amor. 

Amém. 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “Comunhão Preciosa” HE 387 

 

LOUVOR 

Escreve tu, com tua mão, 

Ó Deus supremo e grande Rei, 

Teu nome em nosso coração, 

Teu mando e a tua santa Lei. 
(Salmos e Hinos, 499, 1

a
. estrofe) 

   . Eurico nos convida ao louvor    

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Ez 34.11-16, 20-24, Ef 1.15-23, 

Mt 25.31-46 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   .Convite à mesa 

   . Comei dele todos e todas 

A vida dos discípulos de Cristo e das comunidades cris-

tãs modelada pela Eucaristia deve traduzir-se numa 

socialidade eucarística, isto é, num modo coletivo de ser 

e de agir no mundo, num estilo de sobriedade, de solida-

riedade e partilha, na ajuda concreta aos mais fracos e 

necessitados, na proclamação da justiça social e da 

misericórdia. É impossível compartilhar o pão eucarísti-

co sem compartilhar o pão de cada dia. O pão partido 

na Eucaristia deve levar à partilha do pão na vida quo-

tidiana: o pão da Palavra de Deus,  o pão da verdade, o 

pão da verdadeira liberdade, o pão da unidade e frater-

nidade, o pão do perdão e da reconciliação, o pão da 

justiça e da paz.  
                                      Antonio Augusto do Santos Marto 

  . Consagração dos elementos 

  . Pai Nosso 

  . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Há alguém que nos aguarda, que tem esperança em nós 

e confia que somos capazes. Somos esperados, assim 

como o ‘filho perdido’ da parábola é esperado por seu 

pai. Somos acolhidos, assim como uma mãe abraça e 

consola seus filhos... Somos o sonho de Deus para o seu 

mundo e sua imagem sobre sua terra amada. Deus espe-

ra por sua humanidade, para que venha a tornar-se re-

almente ‘humana’.   
                                                               Jürgen Moltmann 
   . Canto:  “O servo obediente”  HE 317 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém 

 


