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“Senhor, tu tens sido o nosso refúgio,  

de geração em geração”.  

(Salmo 90.1) 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 26 de outubro de 2014 
30º Domingo no Tempo Comum 

MÊS DA REFORMA PROTESTANTE 

LITURGIA 

 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo / Coro 

   . VENTO DE DEUS 

Tu que sopras onde queres,  

Vento de Deus dando vida, 

sopra-me, sopro fecundo! 

Sopra-me vida em teu sopro! 

Faze-me todo janelas, 

olhos abertos e abraço. 

Leva-me em boa Notícia 

sobre os telhados do medo. 

Passa-me em torno das flores, 

beijo de graça e ternura. 

Joga-me contra a injustiça 

em furação de verdade. 

Deita-me em cima dos mortos, 

boca-profeta a chamá-los.      {Dom Pedro Casaldáliga} 

   . Canto: Invocação – Hinário Evangélico, 75  

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 90.1-6, 13-17    {p.  817}                                                       

   . Solo / Coro 

   . Momentos de silêncio 

   . Senhor, que queres que eu faça?  

Saboreie a minha presença. Não precisa fazer 

mais nada. Não lhe cobro nada. Sinta apenas que 

minha graça o envolve, faz reviver o seu ânimo e 

lhe dá novo vigor. E você perceberá que em seus 

vasos já não circula o mesmo sangue, mas o ardor 

sagrado que acompanha o novo nascimento.      

De seus olhos cairá a venda que impedia o seu     

descortino. E você verá que há todo um mundo 

para ser criado.  É até capaz de repetir a experi-

ência de Paulo, caindo de joelhos e perguntando 

com o grito mais honesto da alma:                   

Senhor, que queres que eu faça?       {Elizabeth Costa} 

   . Canto: Vem, pecador ! HE - 231 {manhã} 

   . Momentos de louvor: Cancioneiro   {noite} 

  

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Deuteronômio 34.1-12 {p. 298}, 

Salmo 90.1-6 {p.817}, Mateus 22.34-46 {p. 1282},      

1ªTessalonicenses  2.1-8 {p.1559}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   . Mensagem 

   . Cerimônia do batismo de João Vicente Martins 

Emerick Marchon  {manhã} 

   . Canto: Convite aos Meninos - HE, 165 –             

1ª e  última estrofes. 

 

EUCARISTIA 

   . Convite à mesa  

Meu Deus, concede-me fazer brilhar a Tua Face no  

rosto do meus semelhantes.   Concede-me perceber-

Te, ainda e sobretudo, no mais profundo da alma dos 

meus irmãos e irmãs.  O dom que me pedes, ó Deus, 

não é a ternura repleta das afeições mais doces que 

possam existir. O que queres é que eu me parta como 

o pão  eucarístico a alimentar os famintos do teu  

amor,  que eu me faça canal da Tua alegria aos   

sedentos da Tua    graça. Na força do Teu Espírito,   

ó Pai, que eu reflita o rosto de Cristo, no poder do 

Teu amor.                        {Adaptado de Teilhard de Chardin} 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

A gratidão flui do reconhecimento de que tudo o que 

existe é uma dádiva nascida do amor e oferecida      

graciosamente a nós para que possamos dar graças  

e dividi-la com os outros.                       {Henri Nouwen} 

   . Canto: O grande amor de Deus - HE , 324 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  e tríplice amém. 

 
            
 
         SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Não se esqueça de desligar o celular. 
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