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 “Tu és o mais formoso dos filhos dos ho-

mens; nos teus lábios se extravasou a graça; 

por isso, Deus te abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 
 

 

  

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo 18 de outubro de 2009 
Mês da Reforma Protestante 

29º Domingo Comum 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Sopra, Espírito divino { Letra: Inés Simeone 

Música: Horacio Vivares} 

Sopra, sopra forte  Espírito Divino 

Vem sobre nós com todo o vigor 

Planta tua semente de vida abundante 

E faze renovar  toda a criação.  

Sopra, Sopra forte Espírito Divino 

Move nosso ser com fogo e valor 

Dando-nos coragem para gritar bem forte 

A palavra de vida que provoca ação 

Sopra, Sopra forte Espírito Divino 

Faze que frutifique o dom do amor 

Aquele que bem vivido nos traz a justiça 

E gera em nós paz e comunhão. 

   . Canto: “Doxologia”  HE 83 

 

CONFISSÃO 

   .  Leitura bíblica: 104.1-9 

   . Senhor {Ernesto Barros Cardoso}  

Tu és maior que toda dúvida 

Tu és maior que toda angustia 

Tu és maior que toda tragedia 

Em teu colo encontramos abrigo 

No calor dos teus braços encontramos a força 

No brilho do teu olhar, a confiança. 

Já podemos ensaiar um passo novo, 

Provocar um gesto novo.  

Já podemos renascer.  

   . Canto: “Amparo Divino” HE 81 (manhã) 

   . Momentos de louvor 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Jó 38.1-7 (34-41); Hb 5.1-10; 

Mc 10:35-45. 

   . Mensagem:   Manhã:  Jimmy 

                           Noite:       Edson 

 

COMUNHÃO 

. Não peço milagres  { Antoine de Saint Exupery} 

Não peço milagres Senhor.  

Peço a força para a vida diária.  

Ensina-me a arte dos pequenos passos. 

Faze-me hábil e inventivo para notar a tempo, 

Na multiplicidade e variedade do cotidiano, 

Os conhecimentos e experiências que ele traz. 

Guarda-me da ingênua crença de que tudo  

Na vida deve terminar bem. Dá-me o sensato co-

nhecimento 

De que as dificuldades, as derrotas, os fracassos  

E os contratempos são componentes naturais da 

vida, 

Que nos empurram a crescer e amadurecer... 

Ensina-me a arte dos pequenos passos. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Que a luz de Cristo brilhe 

Nos envolva em amor 

E que o seu poder nos venha proteger 

Pra sempre e sempre. Amém  {Tom Fettke. Tr. J 

Serenado/J.Ch. de Oliveira} 

   . Canto: “A Mensagem Real” HE 427 (manhã) 

                  “Oração da Noite” HE 481 (noite) 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

  . Avisos e agradecimentos 

  . Bênção final  

  . Tríplice amém. 

 
 

http://www.clailiturgia.org/autor-antoine-de-saint-exupery-5.html

