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“Escutai, povo meu, a minha lei; 

 prestai ouvidos às palavras da minha boca”. 

(Salmo 78.1) 

 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 09 de novembro de 2014 
32º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 

 

 
ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo / Coro 
   . Conversão                       {Benjamin González Buelta} 
Senhor, pronuncio nomes que em mim  
não se converteram em tua imagem. 
Carrego golpes que em mim  
não se converteram em tua ternura. 
Ardem-me insultos que em mim  
não se converteram em tua humildade. 
Cercam-me situações que em mim  
não se converteram em tua esperança. 
Converte-me, Senhor, em  
Tua imagem, Tua ternura, 
Tua humildade, Tua esperança. 
Converte-me, Senhor, em ti!  
   . Canto:  Um Hino ao Senhor HE 120 
 
SILÊNCIO E CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 78.1-7   {p. 804}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   . Solo / Coro 
   . A vigilância                        {José Antonio Pagola} 

... Nestes momentos em que é tão fácil ‘relaxar’, 
cair no ceticismo e ‘ir caminhando’ pelos caminhos 
seguros de sempre, só encontro uma maneira de 
estar na igreja: convertendo-nos a Jesus Cristo.   
   . Canto: Consagração Pessoal HE 181  {manhã} 
   . Momentos de louvor  {noite} 
 
    EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Josué 24.1-3, 14-25   {p. 332/3};  
      1ª Tessalonicenses 4.13-18 {p. 1562} e Mateus 
      25.1-13 {p. 1287}  

   . Mensagem                                                                                                                     

  
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Luz sem sombras            {Benjamin González Buelta} 

És a luz, mas não uma luz de sol 
que banha as criaturas nas margens da pele. 
Não és a luz que deslumbra os olhares, 
nem com seu fulgor dilui todo vivente. 
Tu és a luz que nos faz visíveis desde dentro. 
Amanheces a cada dia no interior dos corpos 
 pelo oriente infinito de nosso desejo. 
Acendes toda criatura e  
tornas transparente a abóboda que te encobre 
 em nossa noite temerosa. 
Toda luz cria sombras, 
mas tu és luz que as dissipa... 
   . Pai Nosso 
   . Partilha          
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Que darei ao Senhor  
por todos os seus benefícios para comigo? (...)  
Toma, Senhor, que ele é Teu, 
meu coração não é meu. 
   . Canto: A Mensagem Real HE 427 
   . Avisos e agradecimentos 
Tudo vem de Ti Senhor e do que é eu To damos.  
Amém. 
   . Bênção final  e  Tríplice amém. 
 

 

 
Esteja presente no culto com toda sua alma, 

 com todo seu entendimento. 

Este é um momento de quietude e contemplação. 

Por favor, desligue seu celular. 

 

 

http://www.igrejacristadeipanema.org.br/
mailto:icirio@uol.com.br

