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“Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi 

ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com 

cântico.” 

(Salmo 100.1-2) 

 

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 20 de novembro de 2011 
CRISTO, O REI DO UNIVERSO 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Religião {Eraldo Maia} 

Na minha casa sempre ouvi dizer 

Que a religião é um freio. 

Vovó dizia isso 

Mamãe também dizia... 

Eu achava esquisito que a gente precisasse de freio 

Gente não era carro. 

Acho que por isso  

Quando saí da infância virando adolescente 

Eu comecei a me sentir distante da religião 

Foi só muito mais tarde 

Depois de me encharcar de muitas idéias... 

Que eu vim a perceber que religião  

Não é freio coisa nenhuma 

Eu vim a perceber que religião 

É estarmos ligados  

Religados ao sorriso de Deus. 

   . Canto: “A Palavra da Vida” HE 140 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 100 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   . Conversão {Eraldo Maia} 

... Conversão é um budista tornar-se melhor budista 

um muçulmano tornar-se melhor muçulmano 

um cristão tornar-se melhor cristão. 

... Conversão não se dá na periferia do ser 

não é tão somente uma troca de rótulo 

não é aderir a nenhum credo. 

... Conversão é descobrir o amor e ser descoberto 

por ele... 

Olhar a vida com os olhos de quem a aceita 

E, por isso, dispor-se ao encontro com o outro... 

Conversão é ver com os olhos benévolos a cada um  

que passa 

 

 Sem querer convencê-lo. 

Sem querer convencê-lo de nada. 

   . Canto: “Oração”  HE 271 {manhã} 

   . Louvor: noite  

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Ez 34.11-16, 20-24; Ef 1.15-23, 

Mt 25.31-46. 

   . Mensagem  

 

EUCARISTIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Deus em nós {Eraldo Maia} 

A atitude mais libertadora é servir 

A melhor religião é servir 

O caminho de fato gratificante é servir 

A verdadeira ioga é servir 

A maior das meditações é servir 

A fonte de toda a felicidade é servir 

O bálsamo para as nossas feridas é servir 

O alimento para a nossa alma é servir 

O que nos leva à paz e a nos sentirmos integrados na 

vida é servir 

O que nos mata a fome de Deus é servir 

O que nos preenche de sentido é servir 

O que nos plenifica, o que nos redime, 

O que nos salva da morte, do desespero, da desesperan-

ça 

O que nos abre as estradas para o encontro é servir 

O que nos agrada sobremaneira é servir 

O que nos basta: é Deus 

E Deus em nós 

É servir. 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

Toma Senhor que ele é Teu, meu coração não é meu! 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Canto: “Palavra Vivificante” HE 144 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 
 


