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 “O Senhor é grande em Sião e sobremodo 

elevado acima de todos os povos”.  

(Salmo 99.2) 

 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 19 de outubro de 2008 

Mês da Reforma Protestante 
29º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Este mundo de mercados e crises, 

De florestas que queimam 

E crianças que choram... 

  

Este mundo em que muitos enriquecem, 

Mas nunca se lembram 

De aprender a repartir... 

  

Este mundo em que a esperança e o amor 

E a coragem e a fé 

Insistem tanto em brilhar... 

  

Esse mundo é nossa casa. 

Nele somos livres para ser 

E mudar.  

   . Canto: “Louvai a Deus” HE 137 

   . Oração 

  

 CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Sl 99 
   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 
   . Momentos de Oração 
Eis a tenda de Deus com os homens. 

Ele habitará com eles; 

Eles serão o seu povo, 

E ele, Deus com eles, será o seu Deus. 

Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, 

Pois nunca mais haverá morte, 

Nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. 

Sim! As coisas antigas já se foram!  
(Ap. 21.3-4) 

    . Momentos de silêncio 
   . Canto: “Senhor, eu preciso de Ti” HE 92 (manhã) 

 

 LOUVOR (Noite) 

   . Eurico 
  
EDIFICAÇÃO 

   . Mensagem 

   . Leituras Bíblicas:  Êx 33.12-23, 1 Ts 1.1-10, Mt 

22.15-22. 
  
COMUNHÃO 
   . Palavras de Instituição da Santa Ceia 
   . Oração 
Livros e idéias, doutrinas e dogmas, teologias e símbo-

los... Moral e ética, instituições e tradições, práticas e 

costumes... Pão e vinho. 

 
Há coisas que são mais importantes. Construir e desen-

volver é necessário, mas sentir e viver é fundamental.  

 

Em um momento, as palavras calam e tudo faz sentido. 

Isso é comunhão. Isso é ser parte. Isso é perder-se de si 

mesmo – nem que apenas por um pouco. 
  
Coma do pão, beba do vinho, e ouça o silêncio do seu 

coração.     
   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

Quando descobri, ainda seminarista, que a Graça é já a 

Glória, 'a Glória às escuras', como dizíamos, e que vive-

mos, já aqui na terra, a única Vida Eterna que viveremos 

para sempre; creio que desabaram para mim, de uma vez, 

todos os alicerces das dicotomias.  

(Dom Pedro Casaldáliga) 

   . Canto: “Despedida” HE 498 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  e Tríplice Amém. 

 
 


