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 “Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom e 

a sua misericórdia dura para sempre.” 

(Salmo 107.1) 
 

 

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Re-
formanda 

Domingo, dia 30 de outubro de 2011 

Celebração da Reforma Protestante 
31º Domingo Comum 

LITURGIA 

 

Prelúdio  

   . Solo:  

Façamos um passeio com o Criador! 

Flanar pela criação no descanso 

Nos faz ver que de Ti tudo vem 

E para Ti tudo vai 

Como um respirar se faz e se desfaz 

Numa frágil criação que nos existe. 

 

Estás em tudo e entre tudo 

Estás no silêncio e na música 

Estás no amor e na dor 

Estás no medo e na salvação 

Canto as maravilhas que o manifestam 

Ao esplendor que desde o descanso vejo! 
(Nilton Bonder (adaptado)   

   . Canto: “A Pedra Fundamental” HE 205 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 107.1-7, 33-37 

   . Solo  

Temos procurado nos salvar, mas sem usar a palavra 

salvação para não nos envergonharmos de ser inocen-

tes.  

Não temos usado a palavra amor para não termos de 

reconhecer a sua contextura de ódio, de amor, de ciúme 

e de tantos outros contraditórios.  

Temos mantido em segredo a nossa morte para tornar a 

nossa vida possível.  

Temos disfarçado com falso amor a nossa indiferença, 

sabendo que nossa indiferença é angústia disfarçada.  

(Fragmentos de “Uma Aprendizagem ou o Livro dos 

Prazeres”, de Clarice Lispector) 

   . Canto: “Vontade Soberana” HE 270 (manhã) 

 

   . MOMENTOS DE LOUVOR (Noite) 

   . Eurico e Patrícia 

 

 EDIFICAÇÃO  

   . Leituras Bíblicas: Js 3.7-17, 1 Ts 2.9-13, Mt 23.1-12 

   . Mensagem  

 

COMUNHÃO  

   . Convite à mesa 

...diante do pão que é partido na Eucaristia,  

A pergunta básica não deve ser: Que é isto?  

Mas: Quem está ali?  

Quem é aquele que se manifesta nesse mistério? 

E a resposta da fé não pode senão reconhecer  

A presença de Jesus Cristo. 
(“Pão, Vinho e Amizade” de Julio de Santa Ana)  

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

Hom: Tenha sempre bons pensamentos 

          Porque os pensamentos se transformam em suas 

palavras 

Mulh: Tenha boas palavras 

          Porque suas palavras se transformam em suas  

ações 

Hom: Tenha boas ações 

         Porque suas ações se transformam em seus hábitos 

Mulh: Tenha bons hábitos 

          Porque seus hábitos se transformam em seus va- 

lores 

Todos: Tenha bons valores 

            Porque seus valores se transformam em seu pró- 

prio destino. (Mahatma Ghandi) 

   . Canto:  “Castelo Forte” HE 206 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Oração 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Benção Final   

   . Tríplice Amém. 

 

 


