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 “O que habita no esconderijo do Altíssimo e descan-

sa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Meu refú-

gio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio”. 

(Salmo 91.1-2) 

 

 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 26 de setembro de 2010  
 26  Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo  

   . Hc 3:17-18   Paráfrase   .  

Embora a seca seque as fontes e os rios 

E os campos fiquem esturricados, 

E o gado morra de sede e de fome, 

E as queimadas devorem os pastos, 

E os machados transformem florestas  

Verdes em desertos áridos, 

E os palácios estejam cheios de corruptos- 

A despeito disso minha alegria  

Continuará a  florir 

E farei poemas diante do Impossível. 

   . Canto: “Louvor ao Eterno Deus” HE 106 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 91.1-6, 14-16 

   . Solo 

   . Confissão de fé:   Mahatma Gandhi 

Para mim, Deus é verdade e amor. 

Deus é ética e moralidade. 

Deus é ausência de temor. 

Deus é manancial de luz e vida. 

E, contudo, está acima e além de tudo isso. 

Estou mais certo de sua existência 

Do que tu e eu estarmos sentados 

Neste quarto. 

Posso afirmar também 

Que posso viver sem água nem ar, 

Mas não posso viver sem Deus. 

Podes arrancar-me os olhos que isto 

Não me mata.  

Podes arrancar-me o nariz  

Que isto não me mata. 

Mas basta que destruas minha fé, 

E estarei morto. 

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Canto: “Grata Memória” HE 133 (manhã) 

 

 

 LOUVOR  (noite) 

“O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a 

honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos sécu-

los dos séculos. Amém. (Apocalipse 7.12) 

   . Motivos de louvor 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Jr 32.1-3ª, 6-15, 1 Tm 6.6-19, Lc 16: 

19-31. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Salmo 23   Paráfrase 

Há um pastor que me protege. 

Ele me leva aos lugares de grama verde 

E sabe onde estão as fontes de águas límpidas. 

Uma brisa fresca refresca a minha alma. 

Durante o dia ele me pega no colo e me conduz 

Por trilhas amenas. 

Mesmo quando tenho de passar pelo vale 

Escuro como a morte 

Eu não tenho medo. A sua mão e o seu cajado 

Me tranqüilizam. 

Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. 

Passa óleo perfumado na minha cabeça 

Para curar minhas feridas 

E me dá água fresca para sarar o meu cansaço. 

Com ele não terei medo, eternamente... 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

É graça divina começar bem. Graça maior persistir na cami-

nhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca.    
Dom Helder Câmara

 

   . Canto: “Conta as muitas Bênçãos” HE 338 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e 

   . Tríplice amém. 

 


