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        “O que habita no esconderijo do Altíssimo 

 e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: 

Meu refúgio e meu baluarte,  

Deus meu, em quem confio”. 

(Salmo 91.1-2) 
 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 29 de Setembro de 2013 
26º Domingo no Tempo Comum 

Tema: O inferno da incomunicabilidade (Lucas 16:19-31) 

 

                                      LITURGIA 
 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coral 
   . Afirmação de fé            {Credo do 2º século}  

Não escutes a nada que fale prescindindo de Jesus, 
Da descendência de Davi, Nascido de Maria, 
Que verdadeiramente nasceu, comeu e bebeu. 
Que verdadeiramente foi perseguido por Pôncio    
Pilatos, 
Que verdadeiramente foi crucificado e morreu 
À vista de seres celestes, terrestres e infraterrestres 
Que também verdadeiramente foi ressuscitado 
dentre os mortos 
Sendo seu Pai quem o ressuscitou. 
   . Canto:   Com glória coroai!   Hinário 130 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 91.1-6, 14-16 {p. 817} 
   . Solo / Coral 
   . Momentos de confissão 

Às vezes Deus me envia instantes de paz; nestes 
instantes amo e sinto que sou amado; foi num des-
ses momentos que compus para mim mesmo um 
credo, onde tudo é claro e sagrado. Este credo é 
muito simples. Ei-lo:  
Creio que não há nada de mais belo, de mais pro-
fundo, de mais simpático, de mais viril e de mais 
perfeito que o Cristo; e eu digo a mim mesmo com 
um amor cioso, que não existe e não pode existir. 
Mais do que isto: se alguém me provar que o Cristo 
está fora da verdade e que esta não se acha nele, 
prefiro estar com Cristo a ficar com a verdade.      
{Dostoiewski}  
   . Canto: Lírio dos Vales Hinário 286   {manhã} 
   . Momentos de louvor - Cancioneiro {noite} 
 
 

  
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Jeremias 32.1-3ª, 6-15 {p. 1043}, 
 1ª Timóteo 6.6-19 {p. 1572}, Lucas 16: 19-31.{p. 1367} 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 
   . Credo da Solidariedade 

Creio em Deus, criador de tudo o que é bom, 
que me ama com amor maior que o de pai 
e cuida de mim com ternura maior que a de mãe. 
Creio em Jesus Cristo, amigo mais chegado que irmão, 
que pagou por mim a grande dívida e convidou-me para 
ser-lhe companheiro no cálice e no pão,                               
na cruz e na ressurreição. 
Creio no Espírito Santo, terno e consolador, 
que me enxuga dos olhos as lágrimas e  
me inspira nos lábios o sorriso. 
Creio na comunidade de fé, mutirão de fiéis, 
operários de um novo tempo, 
gestantes do novo céu e da nova terra. 
Creio no Reino pleno da vida abundante, 
na ressurreição dos corpos oprimidos, 
na eternidade do amor e na solidariedade divino-
humana. Amém. 
   . Pai nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

(...) e nunca te percas na fuga de meras idéias, porque 
na ação, somente, se acha a liberdade. Abandona o 
vacilar medroso e enfrenta a tempestade do que acon-
tece lá fora, apoiado por Deus e seu mandamento no 
qual sua fé se inspira e, eis que com júbilo indescritível, 
o teu espírito alcançará liberdade.       {Dietrich Bonhoeffer} 
   . Canto: Deus da Alegria -  Cancioneiro 54.  
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final 
   . Tríplice Amém. 

...SILÊNCIO...     ...SILÊNCIO...       ...SILÊNCIO... 


