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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 Reformanda 

 

Domingo, 04 de outubro de 2009 
Mês da Reforma Protestante 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . O milagre de ver {Alberto Caeiro, em O guardador 

de rebanhos} 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no 

Universo... 

Por isso a minha aldeia é grande como outra qualquer 

Porque eu sou do tamanho do que vejo 

E não do tamanho da minha altura... 

Nas cidades a vida é mais pequena 

Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. 

Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, 

Escondem o horizonte, empurram nosso olhar para lon-

ge de todo o céu, 

Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos 

olhos nos podem dar, 

E tornam-nos pobres porque a única riqueza é ver. 

   . Canto: A história de Cristo  HE 02 

 

CONFISSÃO 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Leitura bíblica: Sl 26 

   . Acolhe a nossa oração 

Aqui está, Senhor, 

Um coração querendo 

Escutar-te sem preconceitos, 

Ouvir-Te sem senões, 

Sentir-Te sem medos, 

Acolher-Te sem imposições, 

No meu silêncio, ó Deus,  

Acolhe minha oração. 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto:  Vivificação  HE 97  (manhã) 

 

 

 MOMENTOS DE LOUVOR (noite) 

   . Eurico Marchon  

  

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Jó 1.1, 2.1-10, Hb 1.1-4, 2.5-12, 

Mc 10.2-16 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Dá de ti  {Giuseppe Ghiaroni} 

Dá de ti. Dá de ti quanto puderes: 

o talento, a energia, o coração. 

Dá de ti para os homens e as mulheres 

como as árvores dão e as fontes dão. 

Não somente os sapatos que não queres 

e a capa que não usas no verão. 

Darás tudo o que fores e tiveres: 

o talento, a energia, o coração. 

Darás sem refletir, sem ser notado, 

de modo que ninguém diga obrigado 

nem te deva dinheiro ou gratidão. 

E com que espanto notarás, um dia, 

que viveste fazendo economia 

de talento, energia e coração! 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Peço a Deus que me despoje de mim mesmo. {Miguel de 

Unamuno, do livro “Diário íntimo”} 

   . Canto:  Confiança em Cristo  HE 377 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 
 


