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“Oh! Como é bom e agradável  

viverem unidos os irmãos!” 

Salmo 133.1 

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

  Domingo, dia 17 de  agosto de 2014 
20º Domingo no Tempo Comum 

Mês do Aniversário da ICI 
 

LITURGIA 
 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo / Coro 

   . Conhecer            {Carlos R. Brandão} 
Não sei quem és  

que me crias.  

Não sei ainda.  

Mas te sinto  

como quando chove  

e a chuva passa  

e eu sei que chove ainda. 

    . Canto  Que precioso nome    HE 447 

 

MOMENTOS DE SILÊNCIO 

   . Leitura bíblica: Salmo 133 {p. 852} 

   . Solo / Coro 

   . Jesus, tem piedade de mim 

Permanece sentado no silêncio e na solidão, inclina 

a cabeça, fecha os olhos, respira mais suavemente, 

olha pela imaginação em teu coração, concentra 

tua inteligência, isto é, teu pensamento, da cabeça 

ao teu coração. Diz ao respirar:  

 ‘ Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim’.  
                                                       {Palavras recebidas por Arsênio}  

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Canto:  Um vaso de bênção   HE 180     {manhã} 

   . Apresentação especial de Miriam Teixeira 

Guimarães e Samuel Pádua. 
   . Louvor {noite} 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Gênesis 45.1-15{p. 66},      

Mateus 15.(10-20) 21-18 {p. 1269/70} , Romanos 9.1-5 
{p.1496}, 

   . Mensagem: Rev. Jonas Rezende  

 

 

  

CERIMÔNIA DO BATISMO 

 de Alice Iglesias Croccia. 

 

EUCARISTIA 

   . Convite à mesa 

   . Conjugar            {Carlos R. Brandão} 
  vivo  

  creio  

  confio  

  entrego  

  crio  

  partilho  

  aceito  

  acolho  

  agradeço  

  bendigo 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

   . Escolher             {Carlos Rodrigues Brandão} 

Já que todos os caminhos conduzem a um mesmo  

lugar, porque não escolher o caminho do amor?  

Dito isto: se do amor vens e do amor vais, escolhe 

um caminho qualquer e começa a andar. 

   . Despedida   HE 498 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém. 

   . Avisos e agradecimentos 

   .  Bênção Irlandesa 

Que o caminho seja brando a teus pés, o vento   

sopre leve   em teus ombros. Que o sol brilhe     

cálido  sobre tua face,   as chuvas caiam             

serenas   em teus campos. E até que eu   de novo te 

veja,   que Deus te guarde  na palma de sua mão. 

Fonte: F. Teixeira & V. Berkenbrock. Sede de Deus.Vozes, 2002. 
 

 

Quietude no Templo. Por favor, desligue o celular. 
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