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“Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem 

feito maravilhas; a sua destra e o seu braço santo lhe 

alcançaram a vitória”. 

(Salmo 98.1) 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 10 de novembro de 2013 
32º Domingo no Tempo Comum 

Tema: Todos e todas, vivos para Deus – Lucas 20:27-32 

LITURGIA 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coral 
A fé não tem seu objeto senão nela mesma, pois a fé é 
em si mesma objeto da fé.  A fé transcende a toda    
ordem das coisas racionais e sensíveis . Nesse sentido, 
não posso crer, mas creio, simplesmente, sem expli-
cações. A fé é um ato de inteligência movido pela von-
tade; todavia, tanto a inteligência quanto a vontade, 
estão sob o influxo da graça de Deus; crer é, pois,     
sempre, fazer um ato de fé na graça divina. {S. Kierkgaard} 

   . Canto:   A certeza do crente  HE 388 
    
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo  145.1-5, 17-21 [p.860]    
    . Solo / Coral 
   . Fé, um dom da Graça 
Meu filho, a fé não é um pacote. Nem é algo que se 
compra embrulhado num balcão de loja. É um estar 
envolto e possuído por aquilo que nos toca sem estabe-
lecer condições. Atinge a pessoa toda. Sua ação não é 
parcelada ou gradual, mas nos assoma por inteiro como 
num assalto. A fé envolve toda a sua vida. Transcende os 
seus limites porque é instigada pelo Meu coração, mas é 
também imanente porque pespegada em todos os seus 
atos: tudo em você tem o doce olor da fé. Para conhecê-
la é preciso antes ser subjugado por ela e pela sua pos-
se, que é como uma voragem, um sonho. A fé humana é 
pequena, até menor do que um grão de mostarda e 
pode sofrer trincas e crises, mas ela é ao mesmo tempo 
forte e robusta, capaz de transportar ou transferir mon-
tanhas de dificuldades. É um dom de Minha graça, do 
Meu amor.        { Elizabeth Costa} 
   . Momentos de silêncio  
   . Canto:  Comunhão preciosa.   HE 387 
 
 LOUVORES  {noite} 
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bÍblicas: Ageu 1.5b-2.9 [p. 1224], 2ª Tessaloni-
cences 1.1-5, 13-17 [p. 1565], Lucas 20.27-38 [p. 1375] 
   . Mensagem 

  
COMUNHÃO 
   . Tu sempre estás comigo        {Thomas Merthon} 

Senhor meu Deus, 
não tenho idéia de aonde estou indo. 
Não vejo o caminho diante de mim. 
Não posso saber com certeza onde terminará. 
Na verdade, nem sequer, em verdade, me conheço. 
E o fato de eu pensar que estou seguindo tua vontade, 
não significa que o esteja. 
Mas acredito 
que o desejo de te agradar te agrada, de fato. 
E espero ter esse desejo em tudo que estiver fazendo. 
Espero jamais vir a fazer alguma coisa 
distante desse desejo. 
E sei que, se agir assim, 
tu hás de me levar pelo caminho certo, 
embora eu possa nada saber sobre o mesmo. 
Portanto, hei de confiar sempre em ti, 
ainda que eu possa parecer estar perdido 
e sob a sombra da morte. 
Não hei de temer, pois tu sempre estás comigo, 
e nunca hás de deixar 
que eu enfrente meus perigos sozinho. 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

É bom que ninguém se iluda, ninguém aja de maneira      
ingênua: quem escuta a voz de Deus e faz sua opção interior 
e arranca-se de si e parte para lutar pacificamente por um 
mundo mais justo e mais humano, não pense que vai       
encontrar caminho fácil, pétalas de rosas debaixo dos pés, 
multidões à escuta, aplausos por toda a parte e,                
permanentemente, como proteção decisiva, a Mão de Deus. 
Quem se arranca de si e parte como peregrino da justiça e da 
paz, prepare-se para desertos.        {Dom Helder Camara} 

   . Canto:  Segurança do crente   HE 362   {manhã} 
                    Que estou fazendo ?   Cancioneiro n° 107 {noite} 

   . Recolhimento  dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final e tríplice amém. 

 

 


