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“Leva-me para junto das águas de descanso, 

 refrigera-me a alma”. 

(Salmo 23.2) 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo, dia 21 de setembro de 2014 
25º Domingo no Tempo Comum 

Liturgia  
Celebrando a chegada da Primavera 

 

 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coro 
   . Primavera  {Cecilia Meireles} 
A primavera chegará, mesmo que ninguém mais 
saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem 
possua jardim para recebê-la... Oh! Primaveras  
distantes, depois do branco e deserto inverno, 
quando as amendoeiras inauguram suas flores, 
alegremente, e todos os olhos procuram pelo céu o 
primeiro raio de sol... Escutemos estas vozes que 
andam nas árvores, caminhemos por estas estradas 
que ainda conservam seus sentimentos antigos: 
lentamente estão sendo tecidos os manacás roxos e 
brancos;... Tudo isto para brilhar um instante,    
apenas, para ser lançado ao vento, — por           
fidelidade à obscura semente, ao que vem, na    
rotação da eternidade. Saudemos a primavera,  
dona da vida — e efêmera. 
   . Canto:  Um hino ao Senhor   HE 120 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 105.1-6, 37-45   {p. 828/9} 
   . Solo / Coro 
   . Momentos de silêncio e oração 
   . Simples e Calmos               {Fernando Pessoa}  

“(…) Sejamos simples e calmos, 
Como os regatos e as árvores, 
E Deus amar-nos-á fazendo de nós 
Belos como as árvores e os regatos, 
E dar-nos-á verdor na sua primavera, 
E um rio aonde ir ter quando acabemos! (…)” 

    
   . Canto:  Comunhão preciosa   HE 387  {manhã} 
   .  Momentos de louvor   {noite} 
 
EDIFICAÇÃO  
   . Leituras bíblicas: Êxodos 16.2-15 {p. 97}, Filipenses 
1.21-30 {p. 1550}, Mateus 20.1-16 {p. 1277}.               

   . Mensagem                                                                                        
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Ao Senhor Jesus  {Angelus Silesius} 
Aproximo-me de ti, Senhor, como do meu raio de sol 
Que me dá luz, me aquece e me torna um ser vivo. 
Se então de mim te aproximas como da terra, 
Logo meu coração será a mais bela primavera.  
   . Pai Nosso 
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Aprendi com as primaveras a me deixar cortar e  
voltar sempre inteira.  {Cecilia Meireles} 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Canto:  Plena Consagração   HE 183 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. 
Amém. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém.  
 

 

 

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