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“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os ir-

mãos!” 

(Salmo 133.1) 

 

 

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 14 de agosto de 2011 
20º Domingo Comum 

48 anos da ICI 

 LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Ao Pai, pelos pais {Luiz Carlos Ramos} 

Senhor, 

rendemos-te graças pela vida dos nossos pais, 

porque nos possibilitaram nascer para a vida na 

terra; 

rendemos-te graças também pela vida dos nossos 

pais na fé 

porque nos possibilitaram nascer para a vida eter-

na. 

Abençoa igualmente a nós, filhos e filhas, para 

que nossos gestos honrem a sua memória, 

que nossos passos sigam-lhe o exemplo, 

que nossas palavras transmitam a sua sabedoria.  

Neste Dia dos Pais, 

abençoa aos que estão próximos 

dá forças aos que estão distantes, 

e conforta aquele cujo pai está ausente.  

E se porventura esse amor paterno nos faltar, 

dá-nos a consciência de que temos um Pai celestial, 

que nos ama, que nos ajuda, que nos compreende. 

E tu, que és Pai onipotente, onipresente e onisci-

ente, 

compenses as limitações dos pais terrenos 

e complete o seu amor.  

Bendito sejas, 

Pai bondoso, 

Pai dos pobres, 

Pai de todos, 

Pai nosso que estás nos céus… 

   . Canto: “A Pedra Fundamental” HE 205 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 133 

   . Solo 

 

 Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas 

súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, 

invocá-lo-ei enquanto eu viver... Volta, minha alma, ao 

teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para con-

tigo.  {Sl 116: 1-2;7}    

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Canto:  “Venho como estou” HE 245  {manhã} 

   . Louvor {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 45.1-15, Rm 11.1-2ª, 29-32, 

Mt 15.(10-20) 21-28 

   . Mensagem    

Manhã:  Pastora Leni Gusmão 

Noite:     Pastor Henrique Vieira 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . A compaixão e o universo {Albert Einstein} 

Um ser humano faz parte de um todo que chamamos de 

‘universo’... Ele faz a experiência do seu ser, dos seus 

pensamentos e de suas sensações como estando separa-

dos do resto – uma espécie de ilusão de ótica da sua 

consciência. Essa ilusão é para nós uma prisão, limi-

tando-nos aos nossos desejos pessoais e a uma afeição 

reservada aos nossos próximos. Nossa tarefa é nos li-

bertarmos dessa prisão alargando o círculo da nossa 

compaixão a fim de que abrace a todos os seres huma-

nos e a natureza inteira no seu esplendor.  

   . Pai Nosso  

   . Partilha  

 

CONSAGRAÇÃO 

   . O outro... O amor  
O que me faz mais feliz? Ser útil ao outros. A coisa mais 

bela de todas? O Amor.  {Madre Teresa de Calcutá}. 

   . Canto: “Proclamai as Boas Novas” HE 408 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e tríplice Amém. 

 

 
 


