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 “Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai 

ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a 

glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na 

beleza da santidade”. 

(Salmo 29.1-2) 

 

 
 

 

Ecclesia Reformata et Semper Re-
formanda 

 

Domingo, dia 02 de outubro de 2011 
Mês da Reforma Protestante 

27º Domingo Comum 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   .  Perdoar (Carlos Rodrigues Brandão) 
Encontra o mel onde há o mal 

E com os dedos toca com ternura 

O rosto de quem te morde o rosto. 

Olha o olho de quem nem te vê 
E cobre com flores o que era sangue. 

Tua mão e a dele são iguais, bem sabes. 

E sabes que quem te fere é teu irmão. 

   . Canto: “Invocação” HE 75 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 19 

   . Solo 
   . Sentindo o sentir (Carlos R. Brandão) 

Não apressa o sentir 

Da hora do momento. 

Não apressa nada 
Com a pressa do repente: 

Nem o sonho da terra 

E nem o doce e lento  

Trabalho da semente. 
Não apressa a vida 

Não pensa em nada 

E sente só esse bem de ser sentente. 

Não fala nada sério 
E nem decora o que 

O coração não quer lembrar 

Não quer: 
Porque nem sempre 

O sentimento gosta  

De ter que pensar o que ele sente. 

   . Momentos de oração 
   . Canto: “Venho como estou” HE 245           (manhã) 

 

LOUVOR (Noite) 

   . Motivos de louvor 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Ex 20.1-4, 7-9, 12-20, Fp 3.4b-14, Mt 21.33-46 

   . Mensagem 
   

 SANTA CEIA 

    . Convite à mesa 
    . Batiza meus sentidos (Benjamin Gonzalez Buelta, sj.) 

Não amanheças, Senhor,  

que ainda meus olhos  

não aprenderam a ver-te 
no meio da noite. 

Não me fales, Senhor,  

que ainda meus ouvidos  

não logram te escutar 
nos barulhos da vida. 

Não me abraces, Senhor,  

que ainda meu corpo  
não percebe tua pele 

nos abraços e na brisa. 

Não me adociques Senhor,  
que ainda minha garganta 

não saboreia tua ternura, 

no meio do amargo. 

Não me perfumes, Senhor, 
que ainda meu olfato 

não cheira tua presença 

no meio da miséria.  

Batiza meus sentidos 

com o lento decorrer 

de tua graça encarnada, 

fluindo por meu corpo.   

   . Pai nosso  

   . Partilha 

CONSAGRAÇÃO 
Deus dos pais e Senhor de misericórdia, tudo criaste com a tua pala-

vra!... “Manda a sabedoria desde o céu santo e a envia desde o teu 

trono glorioso, para que ela me acompanhe e participe dos meus 

trabalhos, e me ensine o que é agradável a ti” (Sb 2, 9,1. 3). 

   . Canto: “Mais de Cristo” HE 288 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 
 

 
 


