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“Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na mi-

nha integridade e confio no Senhor, sem vacilar”. 

(Salmo 26.1) 

 
 

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 07 outubro de 2012. 
27º Domingo Comum 

Mês da Reforma Protestante 

 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Mar {Sophia de Mello Breyner Andresen} 

De todos os cantos do mundo     

Amo com um amor mais forte e mais profundo    

Aquela praia extasiada e nua,    

Onde me uni ao mar, ao vento e à lua.    

Cheiro a terra as árvores e o vento    

Que a primavera enche de perfumes    

Mas neles só quero e só procuro    

A selvagem exalação das ondas    

Subindo para os astros como um grito puro. 

   . Canto: Um hino ao Senhor   HE 120 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica:  Sl 26 

   . Solo 

 Quem somos nós sem o socorro daquilo que não 

existe?  {Valery} 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto:   Consagração pessoal   HE 181 {manhã} 

   . Momentos de louvor 

 

EDIFICAÇÃO 

  . Leituras bíblicas: Jó 1.1, 2.1-10, Hb 1.1-4; 2.5-

12; Mc 10.2-16. 

  . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Ação de graças  {Luiz Carlos Ramos} 

Eterno Deus, 

rendemos-te graças pela vida 

e por tudo que ela nos tem dado: 

Pela luz dos nossos olhos 

 

 

  

que nos permite distinguir o claro do escuro; 

e, no meio da multidão, as pessoas que amamos. 

Obrigado pelos sons do dia e os ruídos da noite, 

e pelo dom de podermos, no meio disso tudo, 

distinguir a voz terna de quem nos ama. 

Somos gratos pelas palavras 

que pensamos e pronunciamos: 

“mãe”, “amigo”, “irmã”, “saudade”; 

porque nos iluminam e alimentam a alma. 

Obrigado pela marcha dos nossos pés cansados; 

porque com eles visitamos cidades, praias e bosques, 

com eles alcançamos a rua, o pátio e a casa de quem 

amamos. 

Somos gratos pelo riso e pelo pranto, pela sina e pelo 

canto, porque no canto de todos encontramos nosso pró-

prio canto. 

Obrigado, Senhor, pelos amigos, obrigado pelas ami-

gas, 

pela comunhão de luz, de sons, de palavras, de passos e 

de cantos. 

Somos gratos pela vida que nos tem dado tanto. 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Não, irmãs, não é assim! O Senhor quer obras. Se vês 

uma enferma a quem podes dar algum alívio, não tenhas 

receio de perder a tua devoção e compadece-te dela. E 

se sobrevém alguma dor, doa-te como se a sentisse em 

ti. {Teresa de Avila} 

   . Canto: Despede-nos   HE 88 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém”. 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 

 


