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“Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, 

dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não 

fraudulentos”.  

(Salmo 17.1) 

 
 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 31 de julho de 2011 

18º Domingo Comum 
LITURGIA 

Culto de gratidão a Deus pela vida da organista e 

solista da ICI, Lizette de Ávila Pinhão 

 

ADORAÇÃO 

. Prelúdio 

   . Solo: Lizette 

  . Coralzinho da ICI  {noite} 

  . Desde a aurora eu te procuro {prece judaica} 

Desde a aurora virei procurar-te, 

Meu rochedo e meu refugio. 

Quero colocar diante de ti  

Minha manhã e minha tarde. 

Ficarei desperto diante de tua grandeza, 

Pois os teus olhos descobrem  

Cada pensamento do meu coração! 

O que poderiam fazer o coração e a boca, 

Se está tão baixa a energia do meu espírito dentro de 

mim? 

Sim, seja-te agradável o canto 

De quem é somente um ser humano: 

Por isso quero louvar-te 

Enquanto ainda me resta um sopro divino. 

   . Canto: Louvor HE 138 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 32.22-31, Rm 9.1-5, Mt 14.13-

21 

   . Solo: Lizette 

   . Coralzinho da ICI {noite} 

   . Ó Deidade {Catarina de Sena) 

Ó Deidade, Deidade, eterna Deidade! 

Confesso, não nego: 

Tu és um Oceano de Paz 

Em que se alimenta e nutre a alma 

De quem em Ti repousa pelo afeto e pelo amor, 

Conformando a própria vontade 

Com a tua altíssima e eterna vontade, 

Que apenas deseja a nossa santificação. 

Quem valoriza tal verdade 

Despoja-se da sua vontade 

E reveste-se da tua. 

   . Canto:      O lírio dos vales HE 286 (manhã) 

 

 

 

 LOUVOR 

   . Motivos de louvor 

   . Cânticos de louvor e gratidão 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leitura bíblica: Sl. 17.1-7, 15 

   . Mensagem 

   . Coralzinho da ICI {noite} 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Credo na linguagem de hoje {autor desconhecido, con-

trib. Cefas Dourado} 

Cremos   que   Deus   caminha    conosco e   nos   protege. 

Cremos que sua força  e  bondade  são  maiores  que  nossa 

fraqueza. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sem-

pre disposto a amar-nos e a orientar-nos. Cremos na sua 

Palavra, registrada  nas  Escrituras.   Estamos comprometi-

dos com Ele, e, por sua causa, com a felicidade de todos os 

seres humanos. Cremos que o Espírito Santo age em nós;  

cremos que  é força, sustento e bondade em nossa vida. Por 

isso, buscamos  a integridade de caráter, a vida de paz e de 

justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no 

amor o nosso distintivo. Assim Deus nos ajude! 

   . Pai Nosso 

   . Partilha  

 

CONSAGRAÇÃO 
   . Canto:  A excelência do amor  HE 394 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   .  Lizette de Ávila Pinhão: 48 anos servindo ao Senhor. 

   . Recomeço 

Que a água seja cristalina, 

Que o vento seja leve, 

Que a chuva inspire poemas, 

Que a mesa seja farta, 

Que o vinho traga alegria, 

Que a fé nunca falte,  

Que a vida nos surpreenda 

Que nunca nos falte o desejo 

De recomeçar. 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 

 
 


