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“Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei 

conhecidos, entre os povos, os seus feitos”. 

(Salmo 105.1) 

 

 
 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 28 de agosto de 2011 

22º  Domingo Comum 

 Mês do Aniversário da ICI  
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . ♫ Prelúdio  

   . Oração por pureza de coração {liturgia da FATEO – 

Umesp} 

Deus que tudo podes, para quem todos os corações estão 

manifestos, todos os desejos conhecidos e nenhum se-

gredo encoberto: purifica os pensamentos de nossos 

corações pela inspiração de teu Santo Espírito, para que 

possamos amar perfeitamente e glorificar dignamente 

teu Santo nome; por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

   . ♫ Canto de Adoração:  “Louvor e Glória” HE 111 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 105.1-6, 23-26, 45c 

   . ♫ Solo 

   . Litania de Confissão {liturgia da FATEO – Umesp} 

Ó Deus, tu nos ensinas o caminho da vida por meio de 

Jesus Cristo. Confessamos, com vergonha, nossa lenti-

dão para aprender e nossa indecisão para seguir-te. [...] 

♫  Se sofrimento te causei, Senhor  (Canc. 21) 

Perdoa, ó Deus, [...] o egoísmo de nossas orações, nossa 

inconstância e falta de fé; nosso descuido da comunhão 

entre irmãos e irmãs e também quanto aos meios de 

graça; nosso titubeante testemunho de Cristo, nossos 

falsos pretextos e nossa ignorância voluntária de teus 

caminhos. 

♫  Se vão e fútil foi o meu falar   

Perdoa-nos pelas vezes que temos empregado mal nosso 

tempo e nossos dons, por nossas desculpas e irresponsa-

bilidade. Lamentamos profundamente nossa indisposi-

ção em vencer o mal com o bem e nossa relutância em 

carregar a cruz. 

♫ Escuta ó Deus a minha oração  

Perdoa-nos, pois não temos amado o nosso próximo nem 

nos importado com seu sofrimento e pecado. Pelas vezes 

que temos optado por cuidar apenas de nossos próprios 

interesses. Temos julgado de forma leviana, com mais 

prontidão para condenar do que para perdoar. 

   . Canto:  “Companhia de Deus” HE 319 

 

 

    . ♫ Momento de louvor  {noite}  

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Êx 3.1-15, Rm 12.9-21, Mt 16.21-28.  

   . Manhã: Edson Fernando de Almeida 

   . Noite:    Leni Gusmão 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa   

   . Comunhão {Milton Nacimento/ Fernando Brant} 

(...) Eu quero paz, eu não quero guerra 

Quero fartura, eu não quero fome 

Quero justiça, não quero ódio (...) 

Quero o sonho, a fantasia 

Quero amor e a poesia 

Quero cantar, quero companhia 

Eu quero sempre a utopia 

O homem tem de ser comunhão 

A vida tem de ser comunhão 

O mundo tem de ser comunhão 

A alegria do vinho e pão... 

   . Consagração, Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios?  {Sl 

116:13} 

   . ♫  Canto:  “Conta as muitas Bênçãos” HE 338 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Oração final 

   . ♫ Uma bênção antiga 

Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor.  

Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu lar. 

E, até nos encontrarmos outra vez, 

Que Deus, que Deus te segure nas suas mãos.  

Que o Senhor te abençoe e guarde.  

Que o Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz.  
[L: Tradicional, Irlanda (Celta); Trad. E Versão: Fred Spann; M: 

Danes Agay] 

   . ♫ Poslúdio 

 

 


