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“Em Ti, Senhor, me refugio; não seja eu jamais en-

vergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me; 

inclina-me os teus ouvidos e salva-me.” 

(Salmo 71.1-2) 

 

  

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 31 de janeiro de 2009 
4º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio  

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Único  

Quando me chamas 

Por meu nome, 

Nenhuma outra criatura  

Volta para Ti o seu rosto, 

Em todo o universo 

 

Quando Te chamo 

Por Teu nome,  

Não confundes minha voz 

Com nenhuma outra criatura 

Em todo o universo. 
(Benjamin González Buelta, jesuíta espanhol)  

   . Canto:  “Um Hino ao Senhor” HE 120 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 71.1-6  

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

O Teu Jardim 

...Procuro o Céu e apenas vejo o forro 

do meu quarto tão frio e já desfeito 

é quando o amor divino como um jorro 

invade-me qual nunca havia feito. 

 

Tua voz faz tremer a minha cama 

e acende dentro de mim a eterna chama 

que queima como a fúria de um vulcão. 

 

Sei então mais alegre que assustado 

Que todo entendimento é limitado 

e o jardim que escolheste é o coração. 
(Da obra de Jonas Rezende: “Quando a noite já vem”) 

   . Canto: “Hora Bendita” HE 91 

 

 

 Momentos de louvor (Noite) 

   . Eurico Marchon 

 

EDIFICAÇÃO  

   . Leituras Bíblicas: Jr 1.4-10, 1 Cor 13.1-13, Lc 4.21-

30. 

   . Mensagem  

 

COMUNHAO  

   . Convite à mesa 

   . Comunhão Eucarística 

   . Recebi, Senhor, esta Hóstia total, que a criação, 

emocionada ao vosso encanto, vos apresenta nesta nova 

aurora. Este pão, fruto de nosso esforço, por si mesmo, 

bem o sei, nada mais é que uma imensa desagregação. 

Este vinho, nossa dor, nada mais é, infelizmente, que 

bebida dissolvente. Mas no fundo desta massa informe, 

colocastes - tenho certeza, pois o sinto - um irresistível e 

santificador desejo que nos leva a gritar, desde o ímpio 

ao crente: Senhor, fazei-nos um. 
 (Teilhard Chardin). 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu 

saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida; ele 

me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para 

prestar atenção como um discípulo. 
 (Is 50,4) 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Canto: “Serviço do Crente” HE 404 

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

Amém”. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Benção Final  

   . Tríplice amém. 

 

 

 

 

 



NOTAS IMPORTANTES 

 

 
AGRADECIMENTO I – Agradecemos a Deus pela vida da TIA EUNICE que recentemente submeteu-se a uma cirurgia e já se 

encontra recuperada. Que Deus continue lhe abençoando por sua doação e alegria cativantes. Um grande abraço da ICI. 
 

AGRADECIMENTOS II - Agradecemos também a todos que participaram ativamente na condução do culto e da Igreja em janeiro; 

a todos que voluntariamente substituíram os pastores, músicos, diáconos etc. Nossos agradecimentos ao Sérgio Duarte, Anderson e 

Ângela Amaral, Jimmy Sudário, Eliezer Leal, Júlia Alice, Marcus Vinícius de Moraes, na condução da reforma relativa à parte elétri-

ca da igreja, Eurico Marchon etc.  

Um grande abraço a todos que ajudaram nossa ICI!  

 

NOSSAS ORAÇÕES - Pedimos orações pelo Dr. Peter que continua internado no Hospital Barra D’Or,  embora tenha melhorado 

seu quadro clínico. Pedimos também aos amigos mais próximos que façam uma visita ao Dr. Peter, que tem se mostrado muito grato a 

cada amigo que reencontra. Continuemos nossas orações pela mãe da Elizete, D. Emília Pereira dos Santos  que continua internada no 

CTI  do Hospital em Araruama. 

 

RETORNO: No domingo próximo já poderemos contar com a presença de nosso querido Pastor Edson Fernando e família depois de 

merecidas férias. Vamos recebê-lo calorosamente. Sejam muito bem vindos em seu retorno! 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Domingo que vem é o último prazo para entrega dos itens da cesta básica. Não nos esqueçamos de 

trazer os itens necessários: latas de atum ou sardinhas, além dos básicos: arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, pó de café, biscoitos, 

fubá, leite em pó, aveia.  Se cada pessoa trouxer um item com certeza teremos todos os itens necessários para compormos as cestas.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Gabriela Maria Fidelis Ferreira; dia 03 de fevereiro: Elaine Mures Gomes; dia 05: 

Maria Eugenia Urrestarazu. A ICI parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos! 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Mariana e Eliezer; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 

 


