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 “Justo és, Senhor, e retos, os teus juízos. Os teus testemu-

nhos, tu os impuseste com retidão e  com suma fidelidade”. 

(Salmo 119:137-138) 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper 

Refornanda 

 

Domingo 12 de outubro de 2003 

Mês da Reforma Protestante 
(28º Domingo Comum) 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Leitura bíblica: Salmo 22.1-15 

   . Oração: 

Todos: Ó Senhor, nosso Deus, nós te bendizemos por 

tudo o que és e por todas as tuas obras. O universo fala 

do poder e da sabedoria das tuas mãos; a nossa vida fala 

da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor. Nós te 

agradecemos por nos teres chamado para sermos o teu 

povo; nós te agradecemos pela tua Igreja. Graças te ren-

demos por todas as tuas obras. Aceita a nossa adoração 

que te fazemos em espírito e verdade. Oramos em nome 

de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

   . Canto: “Louvai a Deus” HE 137 

 

CONFISSÃO 

   . Leituras bíblicas: Jó 23.1-9, 16-17; Sl 22.1-15; Hb 

4.12-16; Mc 10.17-31 

   . Momentos de silêncio e prece 

   . Solo 

   . Litania (Sl 51) 

Dirig: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua 

benignidade; e, segundo a multidão das tuas misericór-

dias, apaga as minhas transgressões. 

Congreg: Lava-me completamente da minha iniqüidade 

e purifica-me do meu pecado. 

Dirig: Pois eu conheço a minhas transgressões, e o meu 

pecado está sempre diante de mim. 

Congreg: Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; 

lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. 

Todos: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova 

dentro em mim um espírito inabalável. 

   . Canto: “Vontade Soberana” HE 270 

   . Proclamação do perdão 

 

LOUVOR E GRATIDÃO 

   . Motivos de louvor 

   . Cânticos com a Banda Carimbo da Paz 

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leitura Bíblica 

   . Mensagem 

 

SANTA CEIA DO SENHOR 

   . Palavras da instituição da Eucaristia 

   . Oração 

Todos:  Ó misericordioso Pai, nós humildemente te im-

ploramos que nos santifiques com o teu Espírito Santo, e 

santifiques as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o 

pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cris-

to, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do san-

gue de Cristo, e que possamos, assim, alcançar a unidade 

da fé, e crescer em todas as coisas até Ele, que é o Cabe-

ça, Cristo, nosso Senhor, por quem e com quem na uni-

dade do Espírito Santo seja a honra e a glória, pelos sé-

culos sem fim. Amém. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso 

   . Distribuição dos elementos 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

   . Oração: 

Todos: Bondoso Deus e Pai, acabamos de participar 

deste ato solene e precioso quando recordamos e revive-

mos o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cris-

to, em quem e por quem somos novas criaturas. Supli-

camos-te, ó Santo Pai, que tu recebas agora a nossa vida 

para ser usada no teu serviço, entre as pessoas, na igreja 

e no mundo, através do Cristo que viveu, morreu e res-

suscitou por todos nós. Amém. 

   . Canto: “Despede-nos, Senhor” HE 88 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Consagração 

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

Amém!” 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO 

 
 


