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“De ti vem o meu louvor na grande congrega-

ção; cumprirei os meus votos na presença dos 

que o temem”. 

(Salmo 22.25) 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

Domingo, dia 14 de outubro de 2012. 

Mês da Reforma Protestante 
28º Domingo Comum 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Oração da Generosidade {autor desconhecido} 
Senhor,  

ensina-me a ser generoso, 

a dar sem calcular, 

a trabalhar 

sem importar-me com a recompensa, 

a entregar-me aos outros 

sem esperar o seu muito obrigado, 

a servir sempre meus irmãos, 

a fazer a caridade do sorriso, 

quando não tiver outra coisa a dar, 

a doar-me em tudo e cada vez mais àquele que de mim preci-

sar, 

a só esperar em ti 

a minha recompensa, 

e mesmo que esta não existisse, 

a fazer tudo isso 

simplesmente porque essa é tua vontade. Amém.  

   . Canto: “Louvai a Deus” HE 137 

   . Oração 

  

 CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 22.1-15 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Momentos de Oração 

Eis a tenda de Deus com os homens. 

Ele habitará com eles; 

Eles serão o seu povo, 

E ele, Deus com eles, será o seu Deus. 

Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, 

Pois nunca mais haverá morte, 

Nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. 

Sim! As coisas antigas já se foram!  

(Ap. 21.3-4) 

    . Momentos de silêncio 

   . Canto: “Senhor, eu preciso de Ti” HE 92 (manhã) 

 

LOUVOR (Noite) 

   . Eurico 

 

  EDIFICAÇÃO 

   . Mensagem 

   . Leituras Bíblicas: Jó 23.1-9, 16-17, Hb 4.12-16, Mc 

10.17-31. 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras de Instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

Nasci por amor {Lambert Noben} 
Nasci por amor, 

para que não duvides do meu amor.  

Nasci pobre, 

para que tu possas considerar-me a única riqueza.  

Nasci numa estrebaria,  

para que tu aprendas a santificar todo ambiente. 

Nasci frágil, disse Deus, 

para que jamais tenhas medo de mim. 

Nasci nu, disse Deus, 

para que saibas despojar-te de ti mesmo. 

Nasci peregrino, 

para que saibas aceitar as dificuldades. 

Nasci de noite, 

para que tu creias que posso iluminar qualquer realidade. 

Nasci pessoa, disse Deus, 

para que jamais tenhas vergonha de ser tu mesmo. 

Nasci ser humano, 

para que tu possas ser "deus". 

Nasci na simplicidade, 

para que deixes de ser complicado. 

Nasci na tua vida, disse Deus, 

para levar todos à casa do Pai. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

Quando descobri, ainda seminarista, que a Graça é já a Glória, 

'a Glória às escuras', como dizíamos, e que vivemos, já aqui na 

terra, a única Vida Eterna que viveremos para sempre; creio 

que desabaram para mim, de uma vez, todos os alicerces das 

dicotomias.  (Dom Pedro Casaldáliga) 

   . Canto: “Vencendo vem Jesus!” HE 312  

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice Amém. 

 

 


