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“Se o grão não edificar a casa, em vão trabalham os 

que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em 

vão vigia a sentinela”. 

(Salmo 1.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 11 de novembro de  2012. 
Cinquentenário da ICI 

32º Domingo Comum 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 

   . As sem-razões do amor {Carlos D.  de Andrade} 
Eu te amo porque te amo, 

Não precisas ser amante, 

e nem sempre sabes sê-lo. 

(...) Amor foge a dicionários  

e a regulamentos vários. 

Eu te amo porque não amo  

bastante ou demais a mim.  

Porque amor não se troca,  

não se conjuga nem se ama.  

Porque amor é amor a nada,  

feliz e forte em si mesmo. 

Amor é primo da morte,  

e da morte vencedor,  

por mais que o matem (e matam)  

a cada instante de amor. 

   . Canto: “A Nova do Evangelho” HE 05 

 

CONFISSÃO 

SILÊNCIO 

   . Leitura do Salmo 127 

   . Solo 

. Teu abismo interior  { D. Helder Camara} 

Não fiques a vida inteira do lado de fora 

de tua casa. Aprende a entrar em ti, 

menos para procurar-te do que para descer 

aos desvãos interiores habitados por Deus. 

. Momentos de silêncio o oração 

   . Canto: “Vem, Pecador!” HE 231 

 

LOUVOR (noite) 

   . Eurico e Patrícia 

 

PARTILHA DA PALAVRA 

 

   . Leituras bíblicas: Rt 3.1-5, 4.13-17, Hb 9.24-28, Mc 

12.38-44.  

   . Mensagem 

 

 

 EUCARISTIA 

Salmo {Murilo Mendes} 

Eu te proclamo grande, admirável, 

Não porque fizeste o sol para presidir o dia 

E as estrelas para presidirem a noite; 

Não porque fizeste a terra e tudo que se contém nela, 

Não porque fizeste o mar e tudo que se contém nele, 

Eu te proclamo grande e admirável eternamente 

Porque te fazes minúsculo na eucaristia, 

Tanto assim que qualquer um, mesmo frágil, te contém. 

. Palavras da Instituição da Santa Ceia 

    . Pai Nosso 

    . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   .  Poema da Paz  { Madre Tereza de Calcutá} 
O maior obstáculo: o medo 

O maior erro: o abandono 

A raiz de todos os males: o egoísmo 

A distração mais bela: o trabalho 

A pior derrota: o desânimo 

Os melhores professores: as crianças 

A primeira necessidade: comunicar-se 

O que traz felicidade: ser útil aos demais 

O pior defeito: o mau humor 

A pessoa mais perigosa: a mentirosa 

O pior sentimento: o rancor 

O presente mais belo: o perdão 

o mais imprescindível: o lar 

A rota mais rápida: o caminho certo 

A sensação mais agradável: a paz interior 

A maior proteção efetiva: o sorriso 

O maior remédio: o otimismo 

A maior satisfação: o dever cumprido 

A força mais potente do mundo: a fé 

As pessoas mais necessárias: os pais 

A mais bela de todas as coisas: O AMOR!!! 

 

   . Canto: “O grande amor de Deus” HE 324 

   . Recolhimento das ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 
 


