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“Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos 

teus lábios se extravasou a graça; por isso, Deus te 

abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 17 de outubro de 2010  
29º  Domingo Comum 

Mês da Reforma Protestante 

 

LITURGIA 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 
   . Solo 

   . A busca do amor  {Dom Helder Câmara}  

Faze de nossas vidas 

uma busca do Amor! 

Só Tu, Senhor, 

podes livrar-nos, 

dos simulacros do Amor... 

Dá-nos 

o Amor 

sem adjetivos... 

O Amor 

mais forte que a Morte! 

O Amor 

que não se fragmenta! 

que não se quebra! 

que não diminui! 

que só faz crescer!  

   . Canto: Amor perene   HE 139 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 119.97-104 

   . Solo 
   . O caminho da vida {Charles Chaplin} 

O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, 

porém, desviamo-nos dele. A cobiça envenenou a alma 

dos homens... levantou no mundo as muralhas do ódio... 

e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria 

e os morticínios. Criamos a época da produção veloz, 

mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máqui-

na, que produz em grande escala, tem provocado a es-

cassez. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa 

inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em de-

masia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, 

precisamos de humanidade; mais do que de inteligência, 

precisamos de afeição e doçura!  
 

    .  Momentos de silêncio e oração 

   . Canto: Grata memória   HE 133 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA    

   . Leitura bíblicas: Jr 31.27-34, 2 Tm 3.14-4.5, Lc 

18.1-8 

   . Mensagem:   Rev. Sergio Duarte   

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Mil razões para viver  {Dom Helder Câmara} 

Faze com alma o que na vida te for dado  fazer. 

Mas não esqueças nunca de integrar-te nos grandes planos 

de Deus.  

Vive o mistério da Criação fazendo de cada dia uma cântico 

das criaturas 

E tendo a confiante audácia de exercer tua incrível missão de 

co-criador. 

 

Vive o mistério da Encarnação Redentora imitando o Filho 

de Deus que se esqueceu de Si – de sua glória, de seu poder – 

para assumir de cheio os problemas dos homens de quem se 

fez irmão.  

Vive o mistério da Eucaristia unindo-te às missas que resta-

belecem o equilíbrio do mundo e sabendo que só se une ao 

Cristo, na Comunhão, quem se torna um com seus irmãos.      

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é teu To damos.  

   . Canto:  Despedida   HE 498 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

  . Bênção final  

  . Tríplice amém. 

 
 

 


