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“Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico 

 e o seu louvor, na assembléia dos santos”. 

(Salmo 149.1) 

 

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 07 de setembro de 2014 
23º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 

 
ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo / Coro 

   . Tu              {Dag Hammarskjöld}  * 
Tu, que estás acima de nós, 

Tu, que és um dentre nós, 

Tu, que és também em nós. 

Que todos te possam ver – também em mim, 

Que eu possa preparar o caminho para Ti, 

Que eu possa agradecer por tudo o que me tem acontecido. 

Que eu não esqueça jamais as necessidades dos outros. 

Conserva-me em teu amor, 

Assim como Tu queres que os outros se conservem no meu. 

Que tudo em meu ser se transforme em teu louvor! 

Que eu jamais chegue a desesperar! 

Pois eu estou em tuas mãos 

E toda força e bondade estão em Ti. 

Dá-me um espírito puro – para que eu Te possa ver! 

Dá-me um espírito humilde – para que eu Te possa ouvir! 

Dá-me um espírito amoroso – para que eu Te possa servir! 

Dá-me um espírito fiel – para que eu possa permanecer em Ti! 

   . Canto: Exaltai o Senhor - Hinário Evangélico, 121 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 149     {p. 863} 

   . Solo / Coro 

   . Momentos de oração silenciosa 

   . Pai de olhos mansos                         {Rubem Alves} 

Pai de olhos mansos... 

Não sei o meu nome: 

Tu o sabes... 

Digo o teu nome para que, 

dos ecos, eu aprenda o meu... 

Olho o teu rosto para que, 

nos reflexos eu me veja... 

‘Faça-se a tua vontade...’ 

Que os demônios sejam enviados aos porcos... 

Que os feitores habitem  abismos sem fundo... 

Que os olhos malvados não mais possam ver... 

Dize, ó Deus, 

O nome do teu desejo 

Para que pássaros mágicos 

Acordem dentro de mim... 

    . Canto: Chuvas de Bênçãos  HE 327 

 

    . Motivos de louvor  
   . Cânticos  {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Êxodo 12.1-14 {p. 90}, Romanos 

 13.8-14   {p. 1494}, Mateus 18.15-20 {p.1274}    

   . Mensagem  

 

COMUNHÃO  

. Convite à mesa 

   . Amar... apesar de tudo!          {Jean-Yves Leloup} 

Amar... apesar do medo, da ansiedade, da angústia, da incerteza.    

Amar... apesar do passado, do futuro... apesar do presente. 

Amar... apesar dos impasses, das dificuldades, dos problemas. 

Amar... apesar das impossibilidades. 

Amar... apesar do mal, da destruição, da ameaça, do 

coração de pedra. 

Amar... apesar da separação, da indefinição. 

Amar... apesar da sombra. 

Amar... apesar do outro. 

Amar... apesar de mim. 

Amar... apesar de Deus. 

Amar... 

Hoje, mais do que nunca, amar. 

Amar... a porta que dá acesso ao jardim. 

   . Consagração dos elementos da mesa 

   . Pai Nosso 

   . Partilha do Pão e do Vinho 

   . Cânticos 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

   . Não terei medo  {Gandhi} * 

Não terei medo de ninguém sobre a terra. 

Temerei apenas a Deus. 

Não terei má vontade para com ninguém. 

Vencerei a mentira pela verdade, 

E na minha resistência à mentira 

Aceitarei qualquer tipo de sofrimento. 

   . Canto: Eis me convosco!  HE 296 

   . Recolhimento das ofertas e dízimos 

   . Bênção final e tríplice amém. 

 

*Textos usado na liturgia de despedida do  

  Encontro em São Moritz 

 

Silêncio e quietude no Templo : Por favor , desligue seu celular. 
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