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“Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai 

ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a 

glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na 

beleza da santidade”. 

(Salmo 29.1-2) 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo 21 de junho de 2009 
Culto em ação de graças pelo aniversário do Rev. Edson 

12º DOMINGO NO TEMPO COMUM 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇAO 

   . Preludio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Invocação 

Dirigente: "O eternamente maravilhoso fez o mundo e tudo 

que nele existe; de um só fez a multiplicidade de raças que 

colorem a face da terra; no Eterno amante do mundo criado 

nós vivemos, nos movimentamos e existimos." At. 17:24-28 

Mulheres: "Se você subir aos céus lá o Eterno estará, se fizer 

sua cama no mais profundo abismo, também lá Ele estará. Se 

você tomar o rumo do vento e ser levado aos confins dos ma-

res, ainda lá a colo do Eterno haverá de suster sua vida." Sl 

139:7-10 

Homens: "É porque fomos formados no interior da Eterna 

Presença, no momento mesmo em que éramos tecidos no inte-

rior de nossa querida mãe. Se vocês são maravilhosas, o Deus 

Eterno é ainda mais! 139: 13 

Todos: Oh deleite de todos os meus sentidos, Tu estavas aqui, 

em mim, eu não sabia. Santo é esse lugar, sou tua casa, mora-

da da Tua presença. 

   . Canto: Doxologia HE 90 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 9.9-20 ou Sl 133 

   . Solo 

   . Toda a natureza é uma aspiração de servir. 

Serve a nuvem, serve o vento, 

Servem os sulcos do arado. 

Onde houver uma árvore a plantar,  

Deve plantá-la; 

Onde houver um erro a emendar,  

Deve emendá-lo; 

Onde houver um esforço para o qual todos se negam,  

Deve aceitá-lo.[Gabriela Mistral] 

   . Momentos de oração 

   . Canto:  Amparo divino HE 81 

   . Louvor 

“Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. 

A ele, pois a glória eternamente. Amém” (Romanos 11.36) 

   . Eurico Marchon 

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas:  1 Sm 17.(1ª, 4-11, 19-23) 32-49, I SM 

17.57-18.5, 10-16, 2 Co 6.1-13, Mc 5.35-41 

   . Mensagem 

   .  

AS PALAVRAS FAZEM-SE CORPO 

   . Palavras de Jesus sobre a santa mesa 

   . Os elementos são consagrados  

   . Cântico  [Cecília Meireles] 

Homens:  

Não queiras ter Pátria. 

 Não dividas a Terra. 

 Não dividas o Céu. 

 Não arranques pedaços ao mar. 

 Não queiras ter. 

 Nasce bem alto, 

 Que as coisas todas serão tuas. 

 Que alcançarás todos os horizontes. 

 Que o teu olhar, estando em toda parte 

 Te ponha em tudo, 

 Como Deus. 

Mulheres:  

              Não sejas o de hoje. 

 Não suspires por ontens... 

 Não queiras ser o amanhã, 

 Faze-te sem limites no tempo. 

 Vê a tua vida em todas as origens. 

 Em todas as existências. 

 Em todas as mortes. 

 E sabe que serás assim para sempre. 

 Não queiras marcar  tua passagem. 

 Ela prossegue: 

 É a passagem que se continua. 

 É a tua eternidade... 

 É a eternidade. 

 És tu. 

  . Pai nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

“Tudo que vocês fizerem, façam de todo coração..."  Cl 3:23 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Canto: O pendão real  HE 406 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 


