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“Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, a tua 

bênção.” 

(Salmo 3.8) 

 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 31 de outubro de 2010  
31º Domingo Comum 

Dia da Reforma Protestante 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Invocação  

Invocamos-Te, Senhor,  

para que nos livres do isolamento, 

nos socorras das armadilhas 

do ódio, do ressentimento e do desamor. 

Invocamos-Te, Senhor, 

para que nos dês  

a pequenez dos humildes, 

a entrega das crianças, 

a alegria daqueles que  

lindamente aprenderam a  

Te chamar de Pai. 

   . Canto: “A Pedra Fundamental” HE 205 

  

CONFISSÃO 

   . Leituras bíblicas: Sl 119.137-144 

   . Solo 

   . Dá-me tua mão  {Rodolfo Gaede Neto} 

Senhor, dá-me tua mão e conduze minha vida. 

Guia os meus passos para que caminhe seguro. 

Sob as asas da tua misericórdia sinto-me protegido. 

No colo da tua bondade encontro descanso verdadeiro. 

Em dias de medo e angústia, abriga-me em teu poder. 

Em momentos de ansiedade, faze cair sobre mim a tua 

paz. 

Ao sentir-me fragilizado, ajuda-me a ter esperança. 

Cuida de mim e dos meus amados. Cuida do meu desti-

no. 

Quando a culpa me acusar, acolhe-me em tua graça. 

Absolve-me do pecado e faze-me renascer no teu perdão. 

Se eu cair, permita que eu caia em tuas mãos. 

Se eu permanecer caído, dá-me a tua companhia. 

Seja como for, cobre-me com o manto do teu amor. 

Graças pelo teu cuidado, graças pela salvação... 

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Canto:  “Fortalece a tua Igreja”  HE 204  {manhã} 

 

 

 LOUVOR 

   . Motivos de louvor {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: HC 1.1-4, 2.1-4, 2 Ts 1.1-4, 11-12, Lc 

19.1-10. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa {Amós Lópes Rubio – Cuba} 

   . Bem-aventuranças para outro mundo possível 

Felizes são vocês quando compartilham o que têm,  

assim serão uma comunidade de vida. 

Felizes são vocês quando podem desfrutar do fruto do traba-

lho, 

assim serão uma comunidade honesta. 

Felizes são vocês quando podem conviver em pé de igualda-

de, 

assim serão uma comunidade de justiça. 

Felizes são vocês quando deixam de aferrar-se às posses, 

assim serão uma comunidade livre. 

Felizes são vocês quanto sentem como própria a dor dos de-

mais, 

assim serão uma comunidade de misericórdia. 

Felizes são vocês quando buscam educar seus filhos e filhas 

nos valores do Reino de Deus, 

assim serão uma comunidade de esperança. 

Felizes são vocês quando substituem a lei pelo amor, 

assim serão uma comunidade de graça. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Se quisermos falar sobre Deus de modo ‘não-religioso’, en-

tão devemos falar sobre ele de modo tal, que a impiedade do 

mundo não seja encoberta, mas justamente descoberta e que 

assim caia uma luz surpreendente sobre todas as coisas.                
{Dietrich Boinhoeffer} 

   . Canto: “Castelo Forte” HE 206 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

  . Bênção final e tríplice amém. 

 

 


