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“Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do 

teu nome; livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor 

do teu nome.” 

(S. 79.9) 

 

 

  

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, 22 de setembro de 2013. 
25º Domingo no Tempo Comum 

Tema: Administradores todos e todas somos (Lc 16:1-13) 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇAO 

   . Prelúdio 

   . Palavras de acolhimento 

   . Convite à adoração 
Ministro: Ó Deus, Tu fizeste o mundo e tudo o que 

nele há; criaste-nos para viver como família, cui-

dando e nutrindo cada um de nossos passos. 

Cong: Ajuda-nos a quebrar os muros que nos divi-

dem. 

Ministro: Ó Deus, freqüentemente nos sentimos 

divididos em nosso pensamento, em nossas ações e 

sonhos. Ajuda-nos a experimentar a unidade do 

Espírito Santo. 

Todos: Que possamos todos, com o poder que vem 

da graça, quebrar todos os muros que nos separam.  

   . Canto: “União fraterna” HE 395  

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 79.1-9 {p. 807} 

    . Solo 

   . Confissão: 

Mulheres: Ó Deus, Tu estás entre nós como Mãe 

amorosa 

Pobres, estrangeiros, agora nos voltamos para Ti: 

Todos: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem mi-

sericórdia. 

Homens: Ó Deus, Tua vida abundante atrai nossas 

vidas, 

Agora nos voltamos para Ti: 

Todos: Cristo, tem misericórdia. Cristo, tem mise-

ricórdia. 

Dirig: Ó Deus, cujo reino de paz nos convida à jus-

tiça: 

Todos: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem mi-

sericórdia. 

   . Canto: “Senhor, eu preciso de Ti” HE 92 

 

MOMENTO DE LOUVOR E GRATIDÃO 

   . Cânticos     

  

LITURGIA DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Jr 8.18-9.1{p. 1010}, 1 Tm 2.1-7. 

 {p. 1568}, Lc 16.1-13 {p. 1366} 

   . Mensagem  

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa   

Aonde Deus além de Deus levar-me não quisesse, 

A isso eu o forçaria apenas com o amor. 

Também eu sou filho de Deus! Sento-me à sua direita: 

Sou seu espírito, carne e sangue. Ele me reconhece. 

Todos: Deus me ama mais que a si: se o amo mais que a 

mim, 

Dou de mim a ele tanto quanto ele me dá de si.  
 Ângelus Silesius 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

Quanto mais te abandonas em Deus, mais ele nasce em 

ti; 

Nem menos nem mais ele te ajuda em tuas fadigas.     
                                                                                              Ângelus Silesius                      

   . Canto: “Eis-me convosco” HE 296 

   . Despedida:  

Dirg: Vem, ó Deus. Vem caminhar com o Teu povo, pois 

tu somente és nossa força e glória. 

Congreg: E em Ti nós colocamos a nossa confiança. 

Dirg: Vem, ó Deus. Vem caminhar atrás de nós, ao nos-

so lado, à nossa frente; pois Tu somente és nossa prote-

ção, companhia e direção. 

Congreg: E em ti nós colocamos a nossa confiança. 

Dirig: Vem, ó Deus. Vem procurar por nós, encontrar-

nos, orientar-nos; pois Tu somente és a nossa luz em 

meio à escuridão. 

Todos: E em Ti nós colocamos nossa confiança. 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 

 


