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“O nosso socorro está em o nome do Senhor, criador 

do céu e da terra”. 

(Salmo 124.8) 

 

 
 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 21 de agosto de 2011 

21º Domingo Comum 
 48 anos  da ICI 

  

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

  Co-memorar 

A palavra comemorar significa memo-rar juntos.  

Por isso estamos aqui, para memorar cada momen-

to especial que passamos nessa igreja. 

Os momentos desfrutados em grupo e os que somen-

te Tu sabes que passamos.   

Memorar intimamente o que representou para nós 

em nossos momentos de fragilidade extrema, quan-

do precisávamos apenas ouvir os cânticos que te 

louvam, Senhor... 

Quando precisávamos ouvir outros mais a fazê-lo 

para nos sentirmos encorajados... 

Quando precisávamos ouvir o aconchego de tua voz 

inaudível, embora perceptível em nossos corações.   

   . Canto: “Amor Perene” HE 139 

  

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 124 

   . Momentos de Oração 

A Igreja Cristã de Ipanema é uma continuidade das 

famosas tendas do povo hebreu.  

Lugar simples, mas seguro.  

Pequeno e acolhedor. 

Íntimo, nosso... 

embora aberto a todos que queiram se achegar. 

Um espaço para o novo que não briga com o velho, 

um lugar onde ambos se mesclam, se interpenetram, 

se fundem e se tornam interdependentes,  

Assim como nós somos uns dos outros. 

   . Momentos  de silêncio 

   . Canto: “Grata Memória” HE 133 

 

 

 

 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Êx 1.8-2.10, Rm 12.1-8, Mt 

16.13-20. 

   . Mensagem: Rev. Edson F. de Almeida 

  

COMUNHÃO 

Palavras de instituição da Santa Ceia 

A canção “A nossa casa” de Arnaldo Antunes pronun-

cia:  

Dir: Na nossa casa amor-perfeito é mato 

E o teto estrelado também tem luar 

A nossa casa até parece um ninho 

Vem um passarinho pra nos acordar 

Na nossa casa passa um rio no meio 

E o nosso leito pode ser o mar 

Cong: A nossa casa é onde a gente está 

A nossa casa é em todo lugar 

Dir: A nossa casa tem varanda dentro 

Tem um pé de vento para respirar 
A nossa casa não é sua nem minha... 

Cong: A nossa casa é onde a gente está 

A nossa casa é em todo lugar 

Todos: Nossa igrejinha é assim, como a nossa casa, 

como o lugar mais íntimo que poderíamos ter, como o 

lugar das águas maternas do espaço uterino, como um 

lugar do pão e do vinho, um espaço para o teu corpo 

entre nós.  

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e partilha 

  

CONSAGRAÇÃO 

Que o espaço de amor que encontramos na Igreja de 

Ipanema frutifique num outro  espaço de amor dentro de 

nós mesmos para abrigarmos outros mais. 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

   . Bênção Final  

   . Tríplice Amém 

 

 
 


