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“Ai dos pastores que destroem e dispersam  

as ovelhas do meu pasto! – diz o Senhor”. 

(Jeremias 23.1) 

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 24 de novembro de 2013 

CRISTO, O REI DO UNIVERSO 
Tema: Que rei é ele? – (Lucas 23.33-43) 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coral 
   . Meu Senhor e Deus  {Teilhard de Chardin} 

Vós, cuja fronte é de neve, 
os olhos de fogo, 
os pés mais brilhantes que o ouro em fusão; 
Vós, cujas mãos aprisionam as estrelas; 
Vós, que sois o primeiro e o último, 
o vivente, o morto e o ressuscitado; 
Vós, que reunis em vossa exuberante unidade 
todos os encantos, 
todos os gostos, 
todas as forças, 
todos os estados 
Sois Vós que o meu ser chamava 
com um desejo tão vasto quanto o Universo: 
Vós sois verdadeiramente 
o meu Senhor e o meu Deus.  
   . Canto: Exultai! Hinário Evangélico 55 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Jeremias 23.1-6 {p. 1028} 
   . Solo /Coral 
   . Abre a tua doce mão    {Sören Kierkegaard}  

Um Deus que quando mostra sua face 
não faz  tremer o mundo, 
não é Deus – é uma fantasia . 
…Pai celeste! Quando o pensamento 
sobre ti se desperta em nossa alma, 
faze que não desperte como pássaro 
amedrontado e desorientado que esvoaça 
aqui e ali, mas como o menino que 
acorda com seu sorriso celeste. 
…De tua mão, ó Deus, queremos aceitar tudo.  
Tu a estendes e derrubas os 
poderosos em sua estultícia. 
 Abre tua doce mão,  
e tudo o que vive se enche de bênção. 
 

    . Momentos de silêncio 
   . Canto:  Invocação HE 75   
   . Momentos de louvor  {noite}  
 
EDIFICAÇÃO 
    .Leituras bíblicas:   Lucas 1.68-79 {p. 1332}, Lucas 23.33-43 
{p. 1382) e Colossenses 1.11-20 {p. 1554}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   . Mensagem 
   
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
Ó Doce Luz   {Judith Stein} 
Ó doce Luz que me envolves 
E iluminas as trevas do meu coração: 
Tu me guias como a mão de uma mãe. 
Se eu me soltasse, 
Não poderia dar um só passo mais. 
És o círculo que me cincunda 
E me encerra em si. 
Separado de Ti, eu cairia 
No abismo do nada, 
Do qual me elevaste até ao ser. 
Estás mais perto de mim 
Do que eu de mim mesma. 
Mesmo  assim, és inacessível e incompreensível. 
Nenhum nome pode Te conter, 
Ó Espírito Santo, Amor Eterno!  
    . Pai nosso  
    . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos.   

{Exodos. 24:7}  

   . Canto: “Eis-me Convosco”! HE 296 
   . 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.  

 

 

      Silêncio no Templo : Por favor, desligue o celular. 

 


