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 “Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai 

ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a 

glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na 

beleza da santidade”. 

(Salmo 29.1-2) 
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CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ICI 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo  Lizete  {manhã} 

   . Coral  da ICI: Inclinai-vos {Música: J. S. Bach – 

Letra: Heitor Argolo} 

O nosso culto diário a Deus, portanto, não é realmente o 

processo em que gradualmente o adquirimos para nós, e 

sim o processo diário de nos entregarmos a ele, remo-

vendo todos os obstáculos à união e estendendo a cons-

ciência que dele temos na devoção e no serviço, na bon-

dade e no amor.  
{Rabindranath Tagore} 

   . Canto: Cantai a Cristo   HE 115 

 

CONFISSÃO 

   .  Leitura bíblica: Sl 84 

   .  Solo Lizete {manhã} 

   . Coral da ICI: Das profundezas  {Música: Jacob Ar-

cadelt – Letra: J. W. Faustini} 

Sede misericordiosos, para obterdes misericórdia; per-

doai, para serdes perdoados; como fizerdes o bem, ser-

vos-á feito; com a medida com que medirdes, vos será 

medido em troca. Com este mandamento e  estes precei-

tos, fortaleçamo-nos a nós próprios, para andarmos na 

submissão às suas sagradas palavras em toda humilda-

de.  {Carta de S. Clemente Romano aos Coríntios, cap. 13, 

vr 3} 

   . Momentos de confissão 

   . Canto: Comunhão preciosa  HE 387  {manhã} 

   . Coral da ICI: Habita em meu coração  {Carl F. 

Mueller} 

 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

  . Leituras bíblicas: 1 Reis 8. (1, 6, 10-11), 22-30, 41-

43, Ef 6.10-20; Jô 6.56-69.  

  . Mensagem: Não temas, crê somente  {Pr. Edson)                                                                        

  . Coral da ICI: Jesus Alegria dos Homens  {Musica: 

J.S. Bach – Letra: J.W. Faustini} 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Prece 

Ó Deus Espírito Santo, 

Vem a nós  

E entre nós; 

Vem como o vento e purifica-nos; 

Vem como o fogo e queima; 

Vem como o orvalho e refresca-nos; 

Convence, converte e consagra 

Muitos corações e vidas 

Para nosso grande bem 

E para a tua maior glória, 

Pedimos-te por amor de Jesus Cristo. Amém 
{Da 7. assembléia do Conselho Mundial de Igrejas} 

   . Pai Nosso 

   . Partilha dos elementos 

 

CONSAGRAÇÃO 

O que dá autenticidade à nossa vida  

não é tanto o sucesso que conseguimos 

 nas empresas a que nos propomos, 

 como o endereço que escolhemos 

 nos caminhos que abraçamos. {Frei Naylor Tonin} 

    . Canto:  Mãos ao trabalho   HE 431 

    . Recolhimentos das ofertas e dízimos 

   .  Bênção final e tríplice amém 

   . Coral da ICI:  Bênção aaraônica  {Musica: Peter C. 

Lutkin – Letra: J.W. Faustini} 

 

 

 
 


