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 “O grande amor do Senhor cantarei perpetu-

amente; com a minha boca manifestarei a tua 

fidelidade de geração em geração.” 

(Salmo 89.1) 
 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domigo, 03 de agosto de 2008  
Mês do Aniversário da ICI 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Chega! (Hugo Fonseca Júnior) 

Chega de escuridão! 

Queremos a luz do Espírito. 

Chega de escravidão! 

Queremos que a Palavra nos liberte. 

Chega de violência! 

Queremos a paz. 

Chega de solidão! 

Que a fraternidade permaneça. 

Chega de desigualdade! 

Queremos a tolerância. 

Chega de impureza! 

Que o amor nos purifique. 

Chega! Vamos juntos, mulheres e homens, 

Construir um mundo melhor. 

   

   . Canto: “Vem, ó Todo-Poderoso”  HE 66 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 17.1-7, 15  

   . Solo: Lizette Pinhão  (manhã) 

   . Canto: “Sossegai”  HE 342 

   . Oração (Salmo 131) 

Como eu gostaria, Senhor, 

de ser como aquela criança desmamada 

que se aninha no colo da mãe; 

sem ter necessidade de mais nada 

a não ser do calor terno do teu abraço; 

sentir teu afago carinhoso me confortando; 

e, ao embalo da tua voz paciente, 

adormecer sereno e descansar pertinho do teu coração; 

e, ao ritmo da tua respiração suave, 

sonhar com coisas boas 

que façam meus lábios sorrirem, 

 

 e, mesmo de olhos fechados, 

façam-me contemplar as estrelas do teu céu 

- e os frutos do meu chão  (Luiz Carlos Ramos) 

  

LOUVOR  (Noite) 

   . Motivos de louvor 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Gn 32.22-31, Rm 9.1-5, Mt 14.13-21 

   . Mensagem 
  

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

“Onde estão as crianças para contar-me seus brinquedos, 

e os poetas para contar-me seus sonhos, 

e o loucos para contar-me seus delírios, 

e os enfermos para contar-me seus sofrimentos, 

e os felizes e infelizes, os santos e os pecadores, 

as crianças e os velhos, os mortos e os vivos, 

os crentes e os descrentes, os homens e os anjos, 

os animais e as plantas, as criaturas todas de todos os mun-

dos?Ai de mim 

Se subir sozinho 

Ao altar de Deus!...” (D. Hélder Câmara em “Mil Razões para 

viver”) 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “ Sempre vencendo” HE 345 

   . Oração final 

Que os próximos dias, 

sejam eles ensolarados ou nublados, 

permitam a passagem dos raios da tua luz. 

E que nós, iluminados e aquecidos pelo Sol da Justiça, 

sigamos por caminhos de retidão: 

que nossos passos sejam de fé, 

que nossos gestos sejam de paz, 

que nossas palavras sejam de amor. Amém 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e Tríplice Amém.                    

  

 
 


