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 “Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico 

e o seu louvor, na assembléia dos santos.” 

(Salmo 149.1) 

 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

Domingo, dia 07 de setembro de 2008 

23º Domingo Comum 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio  

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Busca do amor 
Faze de nossas vidas uma busca do Amor! 

Só Tu, Senhor, podes livrar-nos, 

dos simulacros do Amor... 

Dá-nos o Amor sem adjetivos... 

O Amor mais forte que a Morte! 

O Amor que não se fragmenta! 

Que não se quebra! Que não diminui! 

Que só faz crescer! 
(Dom Helder Câmara Recife, 14/4/80.) 

   . Canto:  “Invocação” HE 75 

 

CONFISSÃO  

Leitura bíblica:  Sl 149 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

 À  procura do crer  

Porque meus olhos Te viram, 

Quero voltar a Te ver, 

Te vi ainda menino, 

Tão perto meu ser do Teu ser 

Hoje me sinto sozinho, 

Oh Deus, me ensina o caminho, 

Oh Deus, dá-me a graça de crer. 

 

Dá-me um olhar cristalino, 

Que em tudo, tudo Te vê. 

Revolve sombras e medos 

Que anuviam todo o meu ser  

Oh Deus, ilumina o caminho  

Oh Deus, dá-me a graça de crer. 

 

Neste local de encontros e desencontros   

Neste vale que creio  

e às vezes deixo de crer, 

  

 Oh Deus, suplico-te a bênção: 

Me ajuda a encontrar o meu ser  

Oh Deus, suplico-te a graça,  

Suplico-te a graça de crer. 

   . Canto:  “Exaltai o Senhor” HE 121 (manhã) 

 

MOMENTO DE LOUVOR (Noite) 

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

coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. (Rm 1.36) 

   . Eurico e seu violão 

 

EDIFICAÇÃO  

   . Leituras bíblicas: Êx 12.1-14, Rm 13.8-14, Mt 

18.15-20 

   . Mensagem: manhã:  Rev. Leonardo Amorim 

                         noite:     Presbítero Jether Ramalho 

 

COMUNHÃO  

   . Convite à mesa 

Tu me enlaças, Senhor  

Senhor, a missão do tempo que se escoa é de curar-nos e 

de transformar-nos em alegria para tua glória. 

Senhor, abre-nos de par em par a Tua porta e faze-nos 

penetrar lá onde nada será respondido porque não have-

rá mais resposta, mas haverá beatitude, que é resposta a 

todas as perguntas e presença que satisfaz!  (Antoine 

Saint- Exupéry) 

   . Pai Nosso  e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

“Age de modo que consideres a humanidade tanto na tua 

pessoa quanto na de qualquer outro, e sempre como  

objetivo, nunca como simples meio”. (Emmanuel Kant 

- Fundação da Metafísica dos Costumes) 

   . Canto: “Conta as muitas bênçãos” HE 338 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Oração de gratidão 

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

   . Bênção Final e Tríplice amém. 

 

 
 


