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“ Escutai, povo meu, a minha lei;  

prestai ouvidos às palavras da minha boca”. 

(Salmo 78.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 28 de setembro de 2014 

26º Domingo no Tempo Comum 
 

LITURGIA 

 
 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo /Coro 
        Deus, a minha vida!               {Nicolau de Cusa} 

(...)quando todo meu esforço está dirigido para ti, 
quando eu te olho de forma atenta e não retiro 
nunca de ti os olhos do meu espírito, porque tu me 
abraças com uma visão contínua, quando eu      
encaminho meu amor só para ti, porque tu  que és    
amor, estás encaminhado somente para mim. E o 
que é minha vida, Senhor, senão esse abraço com o 
qual a doçura de teu amor me abraça tão            
amorosamente? Amo supremamente minha vida 
porque tu és a doçura de minha vida.   
   . Canto: O Grande Amor de Deus HE 324 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 78 {p. 804} 

   . Solo / Coro 
   . Momentos de silêncio 
   Estou só, mas não abandonado   {Dietrich Bonhoefer} 
Dentro de mim está escuro, mas em ti há luz 
Eu estou só, mas tu não me abandonas 
Estou desanimado, mas em ti há auxilio 
Eu estou inquieto, mas em ti há paz 
Em mim há amargura, mas em ti há paciência 
Não entendo teus caminhos, mas tu conheces o 
caminho certo para mim.    
    . Canto: Vem, Pecador!  HE 231 {manhã}                                                                        
   . Louvor   {noite} 
 
 

 

  

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Êxodo 17.1-7 {p. 99}, Filipenses        
2.1-13 {p. 1550}, Mateus 21.23-32 {p. 1280}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
       Ou Deus ou eu                 {Ernesto Cardenal} 
 E nós também somos uma nostalgia de Deus, uma 
grande nostalgia que cada um traz quando nasce. Ser, 
para nós, é estar exilados de Deus. Deus é amor e nós, 
criados à imagem de Deus, somos amor. Todas as      
nossas células são amor, criadas para o amor, como o 
grão de incenso é para o fogo: e todo o nosso ser é 
combustível desse fogo. A única coisa que nos separa 
de Deus é o ego, o amor a si mesmo. Por isso a união 
com Deus somente se realiza mediante a morte do ego. 
Ou Deus ou eu. Tão logo desaparece o ego dentro de 
cada um, então cada um é habitado por Deus.   
  . Pai Nosso e Partilha  
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a   
minha memória, o meu entendimento e toda a minha 
vontade, tudo que tenho e possuo; Vós mo destes; a 
Vós, Senhor, o restituo. Tudo é vosso, disponde de   
tudo, à vossa inteira vontade. Dai-me o vosso amor e 
graça, que esta me basta.                   { Inacio de Loyola}  
   . Canto: Ceifeiros do Senhor  HE 420 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. 
Amém. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
 
 

Quietude no templo : Por favor, desligue seu celular. 

 


