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 “Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me li-

vraste e não permitiste que os meus inimigos 

se regozijassem contra mim”. 

(Salmo 30.1) 
 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 20 de julho de 2008 
17º Domingo Comum 

 
CERIMÔNIA DE INVESTIDURA DO CONSELHO DA 

ICI 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo:  Lizette Pinhão (manhã) 

Em nome do Eterno que nos gerou 

Filhos e não escravos, 

Solidários e não solitários, 

Guerreiros da paz e não guerrilheiros do ódio. 

Em nome do Filho nascido da poeira palestinense 

Que grita em nós: amai-vos uns aos outros  

E não  armai-vos uns contra os outros. 

Em nome do Espírito que baila para além de palavras e ritos, 

Aninha-se no coração da matéria e vivifica as profundezas do 

mundo. 

Reunimo-nos neste domingo de inverno carioca  

Para celebrar a riqueza que a Graça divina espraiou em nós 

A fim de sermos  um minúsculo sinal do Seu serviço no mun-

do!  

   . Canto:  “Eis-me convosco”   HE 296 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 139:1-12; 23-24. 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Vazio do tamanho de Deus  (Leonardo Boff) 

Sinto em mim um grande vazio, 

Tão grande, do tamanho de Deus. 

Nem o Amazonas que é dos rios o rio 

Pode enchê-lo com os afluentes seus... 

Que estanca esta veia ou a ata? 

Pode o finito conter o infinito 

Sem ficar louco ou adoecer? 

Não pode. Por isso eu grito 

Contra esse morrer sem morrer. 

Implode o Infinito no finito! 

O vazio é Deus no meu ser! 

   . Momentos de oração silenciosa e confissão 

   . Canto:  “Deus velará por ti”   HE 347 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Manhã:  Rev Edson Fernando 

   . Noite:     Rev. Carlos Alberto Chaves Fernandes 

 CERIMÔNIA DE INVESTIDURA E ORDENAÇÃO  

   . Palavras introdutórias  

   . Perguntas aos ordenandos   

   . Ö Deus!   

Ó Deus, dá-me ouvidos para ouvir Teu chamado, 

Olhos para ver as necessidades do Teu povo, 

E  afeto  para experimentar a quentura do Teu Mistério. 

Dá-me paixão para mergulhar no Teu amor   e  não perder-me 

em arrogâncias. 

Mansidão  e sabedoria para sentir  

As batidas do meu coração e os sonhos do meu povo. 

Graça para  descobrir a minha vontade no cumprimento da 

Tua.  

Porque Teu é o Reino, que   nenhum império poderá usurpar; 

o poder,  que nenhuma religião poderá  instrumentalizar; a   

glória,  que nenhum  ofício humano  poderá conter. Pois para 

Ti vivemos,  por Ti trabalhamos, em Ti existimos. Somos teus 

servos e tuas servas, na forma humilde de presbíteros e pres-

bíteras .  Vasos somos, apenas isto. Usa-nos ó Trindade Ben-

dita!  

   . Parênese proferida pelo  Rev. Jonas Rezende ao irmão 

Jether Ramalho 

   . Canto: Fortalece a tua Igreja  (HE 204) 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa  

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . A quem consagrei a minha vida  (Dag Hammarskhöld) 

Tu que eu não conheço 

Mas a quem eu pertenço. 

Tu que eu não entendo 

Mas a quem consagrei minha vida. 

Tu. 

   . Pai nosso   

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Que darei ao Senhor por seus benefícios para comigo?  

   . Canto: “União fraterna”  HE 395 

   . Recolhimento das ofertas e dízimos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém.  

 

 


