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 “Cria em mim, ó Deus, um coração puro e 

renova dentro de mim um espírito inabalável”. 

(Salmo 51.10) 

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 17 de novembro de 2013. 

13º Domingo Comum 
LITURGIA 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Oração: 

Ó amado, Substância de tudo que vive 

Que regas a terra  

Com as águas da ternura 

Que inundas o mundo  

Com o perfume do amor. 

Deus Amante de tudo o que é bom 

Cristo Palavra que a tudo movimenta  

Espírito Sopro de tudo que é dom. 

Ö Deus,  Bendita Mãe dos frágeis, 

O  fulgor de Tua suave presença 

Continua nos fazendo nascer, 

Chamando-nos  à Vida viver. 

Deus de Sara  e de Maria  

De José e Barnabé, 

Deus de Francisco de Assis 

Faminto de Tua Glória, 

Sedento do Teu Amor. 

Deus do nada, 

Deus do Tudo, 

Deus do novo, 

    .  Canto: Louvor e Glória HE 111    

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 51 {p. 782} 

   . Solo 

   . Converte-me, Senhor (Luiz Carlos Ramos) 

Se meu passo é errante, 

Converte-me, Senhor; 

Se minha fé é débil, 

Converte-me, Senhor; 

Se minha mente é estéril, 

Converte-me, Senhor; 

Se minhas mãos são rudes, 

Converte-me, Senhor; 

Se meus olhos são ferozes, 

Converte-me, Senhor; 

Se minha língua é cruel, 

Converte-me, Senhor; 

Se minhas intenções são más, 

Converte-me, Senhor; 

 Se meu coração é fraco, 

Converte-me, Senhor; 

Converte-me, Senhor e serei o que, realmente, sou.  

   . Canto:  Vigiar e Orar – HE 472 { manhã} 

   . Louvor  {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 65.17-25 {p. 995}, Is 12{p. 938}, 2 Ts 

3.6-13 {p. 1566}, Lc 21.5-19 {p. 1376}. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa  

 Congregação: Sobre o campo verde deslizam as sombras das 

nuvens perseguidas rapidamente pelo sol. As abelhas se esque-

cem de colher o mel e, embriagadas de luz, revoam e zumbem 

loucamente. No lago os patos grasnam alegres e sem motivo... 

( Rilke) 

Dirigente: Irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor nos deu. 

Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos sorver  esse 

vinho da graça,  comer esse pão do amor, e que nossa alegria 

flutue no ar como a espuma dançando no rio, como borboletas 

bailando no céu. 

Congregação: Entreguemo-nos à bênção desta bendita mesa e 

reafirmemos nosso amor pela vida, nossa paixão pelo Eterno, 

nossa sede de comunhão com todas as coisas. E oremos agora 

e sempre... 

   . O Pai Nosso 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

“Tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós” 

 

CONSAGRAÇÃO 

Um dos maiores obstáculos que encontramos quando quere-

mos progredir no amor incondicional é o medo que sentimos 

de que ele não vá ser correspondido. Não compreendemos que 

o sentimento que buscamos está, sobretudo no dar e não no 

receber. Se medirmos o amor  que recebemos, nunca nos sen-

tiremos amados porque o ato  de medir não é um ato de amor.  
(Elizabeth Kubler-Ross) 

   . Canto:  Vencendo Vem Jesus! HE 312 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e tríplice amém. 

 

 
 


