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“Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, 

subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te 

temam”. 

(Salmo 130.3-4) 
 

 

 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, 12 de agosto de 2012 
Cinquentenário da ICI 

19º Domingo Comum 

 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 

   . Meu olhar fixo na eternidade {Rûmî} 

Ó tu, que consolas meu coração 

No tempo da dor! 

Ó tu, que és o tesouro do meu espírito 

Na amargura da ausência! 

Aquilo que a imaginação não concebe, 

O que o entendimento não viu, 

A partir de ti visita a minha alma; 

Por isso me volto a ti em adoração. 

Por tua graça mantenho meu olhar amoroso 

Fixo na eternidade. 

  . Canto: A pedra fundamental HE 205 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 130 

   . Solo 

   . Oração de quem se sente abandonado {S. Kierke-

gaard} 

Pai celestial. Como é grande o teu Reino Infinito! 

Tu, que equilibras as esferas dos céus 

E governas as forças do mundo na imensidade dos 

espaços: 

Incontável como a areia é o número daqueles  

Que só pelo teu poder vivem e existem. 

E, no entanto, tu escutas cada grito; 

Tu escutas o grito de todos os homens... 

   . Momentos de oração 

   . Canto: Consagração pessoal HE 18     {manhã} 

 

 

  

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: 2 Sm 18.5-9, 15, 31-33, Ef 4.25-

5.2, Jo 6.35, 41-51. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Oração de quem se sente abandonado {S. Kierkegaard} 

(...) Tu escutas o mais miserável dos homens... 

Tu lembras o seu nome, 

Tu sabes onde ele está escondido, 

Tanto no deserto como na multidão; 

Mesmo que esteja mergulhado nas trevas 

Mais profundas da angústia... 

Tu não o esqueces, 

Tu compreendes a sua língua: 

Como o som, como o relâmpago, sabes logo 

Encontrar o caminho para ir até ele. 

E se tu tardas, não é por preguiça, mas porque só tu 

conheces 

A velocidade do teu auxílio: 

Se tardas, não é em razão da avareza mesquinha, 

Mas pela parcimônia de um Pai 

Que guarda para o filho a melhor coisa 

No lugar seguro e para o momento mais oportuno. 

Senhor nosso Deus, a ti clama o homem 

No dia da tribulação, e ele te agradece 

No dia da alegria. 

   . Pai Nosso e partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Toma Senhor que ele é teu. Meu coração não é meu! 

   . Canto: Igreja Alerta HE 203 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final e tríplice amém.  

 
 


