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 “Rendei graças ao Senhor, invocai o seu no-

me, fazei conhecidos, entre os povos, os seus 

feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; narrai 

todas as suas maravilhas.”  

(Salmo 105:1-2) 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, 17 de agosto de 2008 

Mês do aniversário da ICI 

20º Domingo Comum 
ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Invocação 

Oh misericordioso: 

Por que te invocaremos, 

Se já estás em nós? 

Por que te adoraremos, 

Se não te aprazes com incensos? 

Por que te louvaremos, 

Se o que esperas é tão somente 

A nossa solidariedade e amor? 

Ainda assim, ó Sublime Amor, 

Permita-nos a graça de 

expressarmos a sede que temos de Ti. 

   . Canto: “Eis-me convosco!”  HE 296 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 133 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

A humildade  
Mulheres: A humildade é o que desnuda a alma.  

Homens: Peço a Deus que me despoje de mim mesmo. 

Todos: Tenho tentado a Ti, Senhor, pedido-Te um prodí-

gio,um milagre patente, fechando os olhos ao milagre 

vivo do universo  e ao milagre da minha mudança. 
 (Miguel de Unamuno) 

   . Momentos de oração  

   . Canto:  “Vigiar e orar”  HE 472  (manhã) 

 

LOUVOR 

   . A musica   
A musica é como um sacramento natural, uma revelação 

natural do canto com que a natureza narra a glória de 

Deus. 
 (Miguel de Unamuno) 

    . Eurico e seu violão 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 45.1-15, Rm 11.1-21, 29-32, 

Mt 15.(10-20), 21-28) 

   . Mensagem: Rev. Domício Pereira de Mattos (noite) 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai, nosso apoio   
Não Te pedimos, nosso Pai, favores de progresso mate-

rial, nem riquezas, nem saúde, nem prazeres, nem hon-

ras, senão Teu apoio e Teu calor... para que nos  sinta-

mos debaixo de Tua santa providência. Augusto mistério 

de amor! A existência do amor é o que prova a existên-

cia de Deus Pai. O amor! Não um laço interessado nem 

fundado em proveito, senão o amor, o puro deleite de 

nos sentirmos juntos, de nos sentirmos irmãos. Pai nosso 

que estás nos céus... 
(Miguel de Unamuno) 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . A verdade fala por si mesma   
Não discutas nunca; Cristo nunca discutiu; pregava e 

evitava toda discussão. Não rebatas nunca as opiniões 

alheias porque isso é querer parecer mais forte que teu 

irmão e dominá-lo. Expõe com sinceridade e sensibili-

dade teu sentir e deixa que a verdade atue por si mesma 

sobre a mente de teu irmão .Que ela lhe conquiste  e não 

tu. A verdade que proferes não é tua; está sobre ti, e  

basta a si mesma. 
 (Miguel de Unamuno) 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

   . 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. 

 
 


