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 “Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o 

nome do Senhor. Bendito seja o nome do Se-

nhor, agora e para sempre”. 

(Salmo 113.1-2) 

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 27 de setembro de 2009 

26º Domingo Comum 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

Ontem um menino que brincava me falou  

Que hoje é a semente do amanhã,  

Para não ter medo que esse tempo vai passar. 

Não se desespere, nem pare de sonhar... 

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. 

Deixe a luz do sol brilhar 

No céu do seu olhar. 

Fé na vida, fé em Deus,  

Fé no que virá. 

Nós podemos muito,  

Nós podemos mais,  

Vamos lá fazer o que será. 

                                       (Gonzaguinha) 

   . Canto: “Doxologia” HE 90 

   . Oração 

  

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 124 

   . Momentos de Oração 

Se me dirijo a ti, Senhor, 

Perco-me. 

Se estendo as mãos, 

Nada encontro. 

Onde estará meu Deus? 

  

Quem não tem respostas, 

Ainda assim tem perguntas. 

Consolo, abrigo, esperança... 

É preciso construir. 

É preciso querer mais. 

  

Quem tem o desejo 

E os meios 

Tem o milagre. 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto: “Hora Bendita” HE 91 

  

 LOUVOR (noite) 

A religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos do homem, 

a revelação dos seus pensamentos íntimos, a confissão pública 

dos seus segredos de amor. (Ludwig Feuerbach) 

  

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Et 7.1-6, 9-10, 9.20-22; Tg 5.13-20; Mc 

9.38-50. 

   . Mensagem:  

  

COMUNHÃO 

   . Palavras de instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

 A mesa de Cristo é uma mesa de alegria, 

É uma mesa de comunhão. 

Mas também é uma mesa de quem não se ilude, 

De quem sabe que a vida nem sempre é fácil 

E que é preciso aproveitar cada momento. 

Que a alegria experimentada de quem já viveu 

Proteja a alegria ingênua de quem ainda viverá, 

Para que a esperança continue a frutificar. 

  . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

Dá de ti, dá de ti quanto puderes: 

o talento, a energia, o coração. 

Dá de ti para os homens e as mulheres 

como as árvores dão e as fontes dão. 

  

Não somente os sapatos que não queres 

e a capa que não usas no verão. 

Darás tudo o que fores e tiveres: 

o talento, a energia, o coração. 

  

E com que espanto notarás, um dia, 

que viveste fazendo economia 

de talento, energia e coração!" 

                                       (Giuseppe Guiaroni) 

   . Ofertas 

   . Oração de gratidão 

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

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

   . Bênção final e tríplice amém. 

 

 

 



NOTAS IMPORTANTES 

 
 

CAMPANHA FICHA LIMPA - Representantes do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), responsável pela 

Campanha Ficha Limpa, foram recebidos na tarde desta quarta-feira, 23 de setembro, pelo presidente da Câmara dos Deputa-

dos, Michel Temer. O grupo foi pedir apoio ao presidente e confirmar a data da entrega à Câmara de 1 milhão e 300 mil assi-

naturas recolhidas para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular, que pretende modificar a lei de inelegibilidades. Temer confir-

mou que receberá as assinaturas na segunda-feira, dia 28, às 15h. A proposta impede a candidatura de pessoas condenadas em 

primeira instância e torna inelegíveis parlamentares que renunciem ao cargo para fugir de cassação. No caso de crimes de im-

probidade administrativa, conhecidos como crimes de "colarinho branco", basta que a denúncia tenha sido recebida por um 

órgão colegiado de qualquer instância para que a candidatura seja proibida. Temer afirmou que é favorável à proposta do 

MCCE, mas disse que ainda é preciso analisá-la e abrir um prazo para recebimento de emendas dos deputados. Para que tenha 

validade para as eleições de 2010, o projeto precisa ser aprovado até 3 de outubro. O secretário da CNBB, dom Dimas Lara 

Barbosa, afirmou que a proposta visa transformar o ambiente político, criando mecanismos mais rígidos de punição por má 

conduta. "O projeto prevê, por exemplo, que pessoas que renunciaram se tornem inelegíveis por oito anos. Então, se alguém 

estava ameaçado de cassação e renuncia, não pode voltar nas próximas eleições", ressaltou. A campanha Ficha Limpa teve 

início em abril do ano passado. Segundo o secretário executivo da Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), Carlos Moura, 

85% das assinaturas foram recolhidas pelas paróquias e dioceses.  (Fonte: www.conic.org.br) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 26: Eula Maciel Cockell; dia 27: Roberto Martins Bianco; dia 28: Laura Leite 

Vidal;  dia 28: Moema Araújo Lima Casares; dia 30: Lucas Roxo Mundim; dia 01/10: Regina de Moura Carijó Maciel, Agen-

or Marchon Filho.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

MEDITAÇÃO NA ICI - O Conselho da ICI aprovou em sua ultima reunião proposta de criação de um núcleo de meditação 

na Igreja que ofereça aos interessados a possibilidade de conhecerem e praticarem a chamada “oração do coração”, baseada em 

milenar tradição oriunda do cristianismo do oriente.  No dia 06 de outubro, primeira terça-feira do mês, às 18:30h, teremos o 

nosso primeiro encontro.  Sinta-se convidado(a). 

 

ENCONTRO DA ICI EM ARARUAMA – Um bom número de pessoas da nossa Igreja encontra-se em Araruama, refletindo 

sobre o tema: Espírito de Deus, vem sobre nós!- em busca de uma espiritualidade para o nosso tempo.  O grupo retorna na 

tarde de hoje. Que Deus o conduza e dirija.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; Próximo domingo: manhã: Teresa; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 

 

http://www.conic.org.br/

