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 “O que ouvimos e aprendemos, o que nos 

contaram nossos pais, não o encobriremos a 

seus filhos; contaremos  à vindoura geração os 

louvores do Senhor, e o seu poder, e as mara-

vilhas que fez.” 

(Salmo 78.3-4) 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

Domingo, dia 28 de setembro de 2008 
26º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Oração 
Tapeceiro, grande artista,  

Vai fazendo seu trabalho  

Incansável, paciente no seu tear.  

 

Tapeceiro, não se engana  

Sabe o fim desde o começo,  

Traça voltas, mil desvios sem perder o fio.  

 

Se você olha do avesso,  

Nem imagina o desfecho.  

No fim das contas, tudo se explica,  

Tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem.  

 

Quando se vê pelo lado certo,  

Todas as cores da minha vida  

Dignificam a Jesus Cristo, o Tapeceiro. 
                                                                           (João Alexandre)  

   . Canto:  “Exultai” HE 55 
     
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Sl 78.1-4, 12-16 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 
   . Momentos de Oração 

Em cada momento, um pedaço de história, 
Em cada momento, algo se constrói. 
Há dias em que o vento toca as árvores 
E elas sorriem. 
Há dias em que o silêncio fica encharcado 
De saudade. 
Mas em tudo, a esperança, o amor, 
A sede de justiça – que não tardará! 
Vamos em frente. 
    . Canto: “Vigiar e Orar” HE 472 (manhã) 

 

 LOUVOR (noite) 
 . Eurico e seu violão 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Êx 17.1-7, Fp 2.1-13, Mt 21.23-

32. 

   . Manhã: Rev. Jonas Rezende 
     . Noite:    Presbítero Edgard Nogueira  
  
COMUNHÃO 
   . Palavras de instituição da Santa Ceia 
   . Oração 

Eucaristia 
Do pão, do vinho, desse amor fraterno 
Eu quero a essência, a primordial semente 
E a doce benção do criador paterno 
Que em luz fulgura sempre em nossa mente 
  
Num gesto grave, comedido e terno 
O pão reparto, e a cada irmão presente 
Estendo a taça do Meu sangue eterno,  
Para que beba, para que se alimente... 

 
Tomai, comei, e aos que tem fome, dai 
Deste Meu corpo, deste pão sagrado 
Que o Pai supremo multiplicará 
  
Tomai, bebei, e aos que tem sede, dai 
Deste Meu sangue, por vós derramado 
Que a boa nova vos libertará! 

                                        (Jair  G. Damasceno- poeta Kardecista) 

. Consagração dos elementos 

. Pai Nosso e partilha 
  

CONSAGRAÇÃO 
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis 

e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no 

Senhor, o vosso trabalho não é vão. (I Co 15.58)  
 . Canto: “A certeza do Crente” HE 388 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção Final e Tríplice Amém. 
 


