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“Cantai de júbilo a Deus, força nossa; celebrai o Deus 

de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave 

harpa com o saltério”. 

(Salmo 81.1-2) 

 

 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 29 de agosto de 2010 
22º Domingo Comum 

 Celebração dos 47 anos da ICI 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio  

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   Hebreus 10. 22-24 

Dirig: Aproximemo-nos com sincero coração, em 

plena certeza de fé, tendo o coração purificado de 

má consciência e lavado o corpo com água pura. 

Congreg: O teu caminho é um caminho de Paz. 
Dirig: Guardemos firme a confissão da esperança, 

sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 

Congreg: O teu caminho é um caminho de Amor. 

Dirig: Consideremo-nos também uns aos outros, 

para nos estimularmos ao amor e às boas obras.  

Todos: O teu caminho é o nosso caminho. Graças 

te damos!       

   . Canto: “Com Glória Coroai” HE 130 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 81.1,10-16 

   . Solo: Lizette Pinhão  (manhã) 

      . Ó Deidade (Catarina de Siena) 

Ó Deidade, Deidade, eterna Deidade! 

Confesso, não nego: 

Tu és um Oceano de Paz 

Em que se alimenta e  nutre a alma 

De quem em Ti repousa pelo afeto e pelo amor, 

Conformando à própria vontade 

Com a tua altíssima e eterna vontade, 

Que apenas deseja a nossa santificação. 

Quem valoriza tal verdade 

Despoja-se da sua vontade 

E reveste-se da tua. 

   . Canto: “Submisso ao Senhor” HE 209 (manhã) 

   . Momentos de silêncio 

   . Louvor (noite) 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas:  Jr 2.4-13, Hb 13.1-8, 15-16, Lc 

14.1, 7-14. 

   . Mensagem 

    

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Nada me está mais vizinho (Rûmî) 

Quando busco o meu coração, 

Encontro-o em Ti. 

Quando busco a minha alma, encontro-a entre os Teus 

cabelos. 

Quando, sedento, me avizinho a uma fonte para beber, 

Mesmo no pequeno espelho d’água vejo o Teu rosto 

refletido. 

Nada me está mais vizinho do que o Amado, 

Mais vizinho a mim do que a minha própria alma. 

E dele não me recordo jamais, 

Pois a lembrança existe para quem não está.   

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Canto:  “A Pedra Fundamental” HE 205 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Oração de agradecimento 

   . ICI aos 47 anos 

Que a água seja cristalina, 

Que o vento seja leve, 

Que a chuva inspire poemas, 

Que a mesa seja farta, 

Que o vinho traga alegria, 

Que a fé nunca falte, 

Que a vida nos surpreenda 

Que nunca nos falte o desejo 

De recomeçar. 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

    

 
 


