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 “A ti, que habitas nos céus, elevo os meus 

olhos!” 

(Salmo 123.1) 

 

  

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 16 de novembro de 2008 

33º Domingo Comum 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇAO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   .  Sou do Amado (Rumi) 

O que fazer se eu não me reconheço? 

Não sou cristão, judeu ou muçulmano. 

Se já não sou do Ocidente ou do Oriente; 

Não sou das minas, da terra ou do céu. 

Não sou feito de terra, água, ar ou fogo; 

Não sou do Empíreo, do Ser ou da Essência. 

Nem da China, da Índia ou Saxônia, 

Da Bulgária, do Iraque ou do Khorasan. 

Não sou do paraíso ou deste mundo, 

Não sou de Adão e Eva, nem do Hades. 

O meu lugar é sempre o não lugar, 

Não sou do corpo, da alma, sou do Amado. 

O mundo é apenas Um, venci o Dois. 

Sigo a cantar e a buscar sempre o Um. 

“Primeiro e ultimo, de dentro e fora,  

eu canto e reconheço Aquele que É.”... 

   . Canto:  A velha história  (HE 216) 

    

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 123 

   . Conduze-nos ao silêncio (Henri Nowen, adaptação 

de Edgar Nogueira) 

Mulheres: Assim como as palavras perdem a força 

Quando não nascem do silêncio, 

Também nos tornamos ocos quando  

Não conseguimos mais conviver com 

Nossa solidão. 

Todos:  Ó Deus, conduze-nos à solidão frutífera. 

Homens: Quando nos acostumamos a um mundo  

De conversas vazias, confissões fáceis, 

Cumprimentos sem sentido e louvores desbotados... 

 

 Todos: Ó Deus, conduze-nos à solidão frutífera.  

   . Momentos de silêncio 

   . Canto:  Deus proverá  (HE 347)  manhã  

 

LOUVOR 

 .  Eurico nos convida ao louvor a Deus 

 

 PROCLAMAÇAO DA PALAVRA 

   . Leitura do A.T: Jz 4.1-7 

   . Leitura do Evangelho: 1 Ts 5.1-11, Mt 25.14-30 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa e palavras da instituição da Ceia 

   . Por um fio (Bené Fonteles) 

Meu corpo está por um fio, 

Alma nascente de um rio, 

Eternidade vazante, 

Fraternidade de mar, 

Cheio de beleza e cio, 

Vontade, leveza, encanto, 

Vaso vazio constante 

Cheio de água pra dar. 

Ah, sou todo água de nascente 

Pingo, filete, córrego, riacho, 

Rio que se ergue no espaço 

Pra alegria de ser mar. 

   . Pai Nosso  e  Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para 

comigo?  (Sl 116:12) 

   . Canto:  Maravilhosa Graça   (Cancioneiro n. 29) 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém” 

   . Benção final  e Tríplice amém. 

 

 
 


