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“Aclamai a Deus, toda a terra.  Salmodiai a glória do 

seu nome, daí  glória ao seu louvor”. 

(Salmo 66.1) 

 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 10 de outubro de 2010  
 29º Domingo Comum 

Mês da Reforma Protestante 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã)                                                                                                                                                                                                                                        

   . Todos os instrumentos [Jaci Maraschim] 

Louvai a Deus no seu santuário, 

Nos céus de estrelas e planetas; 

Num majestoso itinerário 

De sons de liras e trombetas. 

Louvai a deus com harpa e flauta, 

Com danças vivas e brilhantes, 

Numa festiva e alegre pauta 

De címbalos altissonantes ... 

Louvai-o sempre, agradecidos, 

Na melodia das guitarras; 

Louvai-o, todos os remidos, 

Na liberdade das fanfarras.  

   . Canto: “Invocação” HE 75 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 66.1-12 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Silêncio 

   . O salto no escuro  {Dom Helder Câmara} 

Esperança é crer na  

aventura do amor, jogar  

nos homens, pular no  

escuro, confiando em Deus.  

     Que importa que eu seja 

     uma choupana, se mora  

     em meu barraco a 

     Santíssima Trindade? 

Os homens gastam-se  

tanto em palavras que  

não conseguem entender  

o silêncio de Deus.” 

   . Canto: “Vontade Soberana” HE 270 

 

   . Momentos de louvor {noite} 

  . Cânticos e ações de graças 

 

EDIFICAÇÃO 

. Leituras bíblicas: Jr 29.1, 4-7, 2 Tm 2.8-15, Lc 17.11-

19. 

 

COMUNHÃO     

. Convite à mesa:  {Dom Helder Câmara} 

Para além, muito além 

dos egoísmos individuais, 

dos egoísmos de classe, 

dos egoísmos nacionais, 

é preciso abraçar, sorrir, 

trabalhar. 

    Um dos meus anseios 

    de chegar ao infinito 

    é a esperança de que, 

    ao menos lá, 

as paralelas se encontrem. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Não busques a água; mostra apenas que  estás sedento, 

e a água jorrará ao seu redor.  {Rûmî} 

   . Canto: “Despedida” HE 498 

   . Recolhimento das ofertas 

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

Amém”. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 


