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 “Os que confiam no Senhor são como o 

monte Sião, que não se abala, firme para sem-

pre.” 

(Salmo 125.1) 

 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo 06 de setembro de 2009 

23º Domingo Comum 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

Deus em nós 

Se alguém tropeçar e se ferir, 

Se alguém se esquecer do brilho do sol 

E do luar e da esperança, 

Ali estarei Eu. 

 Se os caminhos parecerem iguais, 

Se a dúvida impedir a decisão 

E a coragem faltar, 

Ali estarei Eu. 

Nunca estou longe. 

Dou-lhe bom dia a cada manhã, 

Sento-me ao seu lado, 

Preocupo-me com você – 

E você comigo. 

 Eu e Deus, Deus e você, 

Deus em nós.   

    . Oração 

    . Canto: “Palavra Vivificante” HE 144 

  

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 125 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

    . Momentos de Oração 

Se não falas  

Se não falas, vou encher meu coração com o teu silêncio, 

e agüentá-lo. 

Ficarei quieto, esperando, como a noite em sua vigília 

estrelada, 

Com a cabeça pacientemente inclinada. 

A manhã certamente virá, a escuridão se dissipará, 

E a tua voz derramar-se-á em torrentes douradas por 

todo o céu. 

Então as tuas palavras voarão em canções dos ninhos 

dos meus pássaros, 

E as tuas melodias brotarão em flores por todos os re-

cantos da minha floresta. (Rabindranath Tagore) 

   .  Canto:  “Vem, Pecador!”  HE 231 

 LOUVOR  (noite) 

   . Eurico Marchon 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: PV 22.1-2, 8-9, 22-23; Tg 2.1-10 

(11-13) 14-17; Mc 7.24-37. 

   . Mensagem  

  

COMUNHÃO 

   . Palavras de instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

Quem come do pão e bebe do cálice 

Não está perdido. 

No pão está o futuro, no cálice o coração. 

 Quem come do pão e bebe do cálice 

Não está sozinho. 

No pão está a justiça, no cálice a compaixão. 

Coma do pão, beba do cálice, 

E olhe para si mesmo. 

No pão está a mudança, no cálice o perdão.   

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

Mente sem medo  

Onde a mente não tem medo e a fronte está erguida; 

Onde o conhecimento é livre; 

Onde o mundo não foi rompido 

em fragmentos por estreitas paredes domésticas; 

Onde as palavras vêm das profundezas da verdade; 

Onde a mente é guiada adiante por ti em pensamento e 

ação – 

Nesse céu de liberdade, meu Pai, deixe meu país acor-

dar. 
                                                       (Rabindranath Tagore) 
  . Canto: “Mais de Cristo” HE 288 

   . Recolhimento das ofertas 

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

Amém”. 

  .  Bênção Final  

  . Tríplice Amém 

 



NOTAS IMPORTANTES 

 
 

ENCONTRO DA ICI – Já está chegando.  Hoje é o último dia para as inscrições com os seguintes valores: Preço 

por adulto: R$ 160,00. Entrada R$ 30,00, saldo finalizado até hoje. Preço por criança: 0-5 anos – livre; 06-07 anos: 

R$ 80,00; 08-10 anos: R$ 110,00. Para pagamentos a serem efetuados de 07 a 20/09: Preço por adulto: R$ 180,00. 

Entrada R$ 30,00 e saldo finalizado até 20/09; Preço por criança: 0-5 anos – livre, 06-07 anos: R$ 90,00 08-10 anos 

120,00.  As pessoas que quiserem um contato prévio com a pousada podem fazê-lo pelo site: 

www.abel.org/casa_abel_araruama.html.  O ônibus já está lotado e o preço por pessoa é: R$ 45,00. 

 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DO ENCONTRO - No dia 19 de setembro teremos um churrasco na casa da 

Cely, a partir das 13:00h.  Os convites estão à venda com Antonio no culto da noite e custam R$ 15,00 fora as be-

bidas. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO – O Conselho da ICI está convocado para reunir-se no dia 14 de setembro, às 

20:00h pontualmente. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA CASA DA EUNICE – Na próxima quarta-feira, dia 09, as mulheres da ICI  reú-

nem-se para momentos de oração e confraternização. O endereço: rua Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – Co-

pacabana. 

 

ICI EM AÇÃO – O Rev. Edson esteve em Londrina durante toda a semana ministrando um curso sobre Aconse-

lhamento Pastoral em situações de crise na Faculdade Teológica Sul Americana.  É a segunda vez que ministra 

cursos fora do estado do Rio.  O anterior foi em São Paulo.   

 

ALMOÇO BENEFICENTE DO CREI – Hoje após o culto da manhã, às 12:30h teremos o almoço em benefício 

do CREI. Todos os convites foram vendidos.  Aproveitamos para agradecer a Zildete pelo delicioso almoço, bem 

como a todos os funcionários e voluntários que contribuíram para que este evento acontecesse. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Estamos preparando as cestas básicas que serão distribuídas no próximo sábado.  

Necessitamos de todos os itens, com exceção do leite. Arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, fubá, aveia e pó de 

café.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Ana Mara Gontijo Miguez; dia 07:Viviane Nunes Araújo Lima; 

dia 08: Patrícia Wagner Gomes, Miguel de Andrade Bianchi; dia 09: Cristina Maria Almeida Cabus, Cristhian 

Bernardo do Nascimento Paiva; dia 10: Vanessa Martins Pedro Coutto, Virginia Gontijo Abreu da Rosa, Yolanda 

Magalhães San Roman.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: Wania; Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: Eliezer 

e Mariana. 

 

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. 

 
 

http://www.abel.org/casa_abel_araruama.html

