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“Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o 

coração dos que buscam o Senhor. Buscai o 

Senhor e o seu poder; buscai perpetuamente a 

sua presença.” 

(Salmo 105.3-4) 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 31 de agosto de 2008 
22º 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.   

   . Canto: “Exultai” HE 55 

   . Oração 

  

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 105.1-6, 23-26, 45c 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Momentos de Oração 

Se não falas (Rabindranath Tagore) 

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

agüentá-lo. 

Ficarei quieto, esperando, como a noite em sua vigília estre-

lada, 

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 recantos 

da minha floresta. 

  . Momentos de silêncio 

  . Canto: “Plena Consagração”  HE 183 

 

LOUVOR 

   . Eurico e o violão 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Êx 3.1-5, Rm 12.9-21, Mt 16.21-28 

   . Mensagem:  manhã: Rev. Jimmy Sudário 

                          noite:    Rev. Jonas Rezende 

  

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 e partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

Mente sem medo (Rabindranath Tagore)  

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 acordar. 

   .Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “Despedida” HE 498 

   . Oração de gratidão 

   . Bênção Final  

   .Tríplice Amém 

 

 
 


