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“Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar 

louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem o cântico de 

louvor.” 

(Salmo 147.1) 

 

 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 14 de novembro de 2010  
33º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Unos com Deus  (Rabindranath Tagore) 

...a função da nossa alma não é a de ganhar Deus ou de 

utilizá-lo para qualquer propósito material específico. 

Tudo o que podemos aspirar é tão somente nos tornar-

mos cada vez mais unos com Deus. No domínio da natu-

reza, que é o domínio da diversidade, crescemos por 

meio da aquisição; no mundo espiritual, que é o domínio 

da unidade, crescemos através da perda de nós mesmos, 

através da união. Ganhar uma coisa... é algo que se 

limita apenas à satisfação de uma necessidade; mas ser 

é algo de completo: pertence à nossa totalidade, e brota 

não de uma necessidade qualquer, mas da nossa afini-

dade com o infinito, que é o princípio de perfeição que 

trazemos em nossa alma.   

  . Canto: “Louvor ao Eterno Deus” HE 106 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Is 65.17-25 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Oração silenciosa 

   . Ágape  (Jean-Yves Leloup) 

Ágape é um amor gratuito. Para os psicanalistas traz 

dificuldades porque, em um nível psíquico, não há amor 

gratuito. Ama-se para ser amado. Psiquicamente nós 

desejamos o desejo do outro. Mas talvez tenhamos feito 

esta experiência, na qual amamos o outro por ele mes-

mo, que este outro nos ame ou não nos ame. É uma ex-

periência muito rara e divina porque é a própria experi-

ência de nossa liberdade... O sinal da presença de Deus 

em nós não é fazer milagres ou converter o mundo pela 

palavra, mas poder amar os nossos inimigos, poder 

amar aqueles que não nos amam... 

   . Momentos de oração 

   . Canto:  “Exaltai o Senhor” HE 121 (manhã) 

 

 LOUVOR 

   . Motivos de louvor 

    

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Is 12, 2 Ts 3.6-13, Lc 21.5-19. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Jesus Cristo  (Roger Schutz) 

Jesus Cristo, 

Tu estavas sempre presente e eu não sabia. 

Tu estavas sempre aqui e eu não Te procurava. 

Quando Te descobri 

Ardi para que fosses o meu Único e o meu Tudo. 

Um fogo me devorava. 

Quantas vezes, porém, Te esqueci 

E Tu não me deixaste de amar! 

Ó Ressuscitado, 

Tu nos aceitas assim como está, no momento, 

Nosso coração! 

Por que deveríamos  querer que nosso  

Coração se transformasse para, só então, procurar-Te? 

Tu o transfiguras e acendes um fogo 

Como nossos próprios espinhos. 

É pela chaga aberta em nós que destilas teu amor. 

Tua voz ressoa e enche a nossa noite. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Canto: “Dedicação” HE 182 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 


