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   Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Senhor, 

Deus meu, como tu é magnificente: sobrevestido 

de glória e majestade, coberto de luz como de um 

manto. Tu estendes o céu como uma cortina, 

(Salmo 104.1-2) 
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Domingo dia 18 de outubro de 2015 
29º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 
   .  Prelúdio 
   . Solo 
   . Oração de abertura  {Autor desconhecido} 
Em nome de Deus, 
O Omnicompassivo e Mais Misericordioso: 
Louvado seja Deus que traz  
A mais esplêndida prosperidade! 
Peço a Ele por: 
Orientação para seguir Seu Caminho; 
Inspiração para verificar Sua Realidade; 
Um coração certo de Sua Verdade; 
Uma mente iluminada pela providencial 
Consciência de Sua primazia; 
Um espírito tomado de ardente desejo por Ele; 
Uma alma em paz livre da ignorância; 
Um entendimento radiante com os lampejos 
Do pensamento e seu brilho... 
    . Canto: Ao Deus de Abrão HE 105 
  

CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 104.1-9, 24, 35c {p.8 26/7} 

   . Prece  {autor desconhecido} 
Senhor, fonte da vida e da esperança. Estamos di-
ante de Ti Como criaturas frágeis e necessitadas. Tu 
que amas tudo o que existe, Acolhe-nos em Teu 
coração. Suaviza a dor e o sofrimento. Torna-nos 
defensores da vida, Perseverantes na luta, Solidá-
rios no sofrimento. Livra-nos da discriminação, Li-
berta-nos do preconceito. Ajuda-nos a sermos Aco-
lhedores e misericordiosos, Conforme Tua vontade. 
Amém. 
   . Canto: Companhia de Deus HE 319 
 

 MOMENTOS DE LOUVOR (noite) 
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras Bíblicas: Jó 38.1-7 (34-41) {p. 736/738), 
Hebreus 5.1-10 {p. 1585}, Marcos 10.35-45 {p. 1316}. 
   . Mensagem 
   

SANTA CEIA 

   . Convite à mesa 
Na uva o vinho, dai de beber! 
No pão  o alimento, dai de comer!  
No espremer da uva, nossos pés juntos, 
No partir do pão, nossas mãos juntas, 
No alimentar de todos, a sagrada comunhão!  
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Ultrapassa-te a ti mesmo a cada dia, a cada instan-
te. Não por vaidade, mas para corresponderes à 
obrigação sagrada de contribuir sempre mais e 
sempre melhor, para a construção do Mundo. Mais 
importante que escutar as palavras é adivinhar as 
angústias, sondar o mistério, escutar o silêncio. 
Feliz de quem entende que é preciso mudar muito 
para ser sempre o mesmo. {Dom Helder Câmara}  

                                             

    . Canto:  Direção Divina HE 350 

   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final 
   . Tríplice Amém. 
 
 

 

Silêncio e quietude no templo: por favor, desligue seu celular. 

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

 

HOMENAGEM AO NOSSO PASTOR JONAS 

REZENDE -  Na classe Paul Tillich de amanhã 

faremos uma especial homenagem ao nosso 

querido pastor Jonas Rezende. Com a 

presença do coro  Myrza Wanderley, teremos 

muita musica, poesia, com o tempero da mais 

profunda  gratidão a Deus pela vida nosso 

grande pastor Jonas. Venha celebrar conosco! 

Amanhã, segunda-feira, às 19h.  

AINDA O BAZAR DO CREI – Sexta e sábado 

últimos tivemos nosso Bazar do CREI: 

Desapega e agrega para o CREI. Se você não 

pode vir, dê uma olhada ainda hoje, um 

pouquinho antes ou logo após o culto. 

Aproveite! 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima  

quarta-feira, 21, será na residência da Luzimar 

Tavares da Silva, Rua Moura Brasil, 61 apto 

801 - Laranjeiras. O horário: 15:00h.  

Participem! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 19: 

Carolina de Souza Rosa, Lucia da Silva e Sousa, 

Claudia Marcia Rodrigues de Jesus; dia 20: 

Maria Vitória Reis Neves Bezerra; dia 22: 

Fábio Florentino Miguez de Mello, Tereza 

Maria da Conceição Nascimento.  Um abraço 

carinhoso aos aniversariantes. 

MEDITAÇÃO CRISTÃ – Após a homenagem ao 

pastor Jonas haverá normalmente a 

meditação com o diácono Alouysio. 

VOX IN VIA – O coro do Vox In Via estará se 

apresentando no culto da manhã no próximo  

domingo. 

FUNDAMENTALISMO CRISTÃO É UM 

PROJETO DE PODER -  O Estatuto da Família 

aprovado no ultimo dia 24 de setembro por 

uma comissão especial da Câmara dos 

Deputados é o mais recente capítulo de um 

processo que vem se desenhando a conta-

gotas no Brasil. Definitivamente, o avanço do 

fundamentalismo religioso já não pode mais 

ser encarado como folclore ou teoria da 

conspiração. E não se trata apenas de marcar 

posição contra o casamento gay, o direito ao 

aborto, a regulamentação da prostituição ou a 

legalização do uso da maconha. O que está 

em jogo é um projeto de poder baseado numa 

pretensa “moralização” da sociedade 

brasileira. Ao longo das últimas décadas, os 

fundamentalistas cristãos praticaram uma 

musculação discreta, anabolizada pelas 

isenções de tributos garantidas às igrejas na 

Constituição de 1988. Aos poucos, foram 

capitalizando sua influência. Os canais abertos 

de televisão se converteram em plataformas 

de propaganda religiosa (.....).  Confira no 

mural a íntegra desta reportagem de Carta 

Capital publicada no site do Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC – 

www.conic.org.br) 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Jó 42.1-6, 10-17, 

Salmo 34.1-8 (19-22), Hebreus 7.23-28, 

Marcos 10.46-52. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Alouysio; Próximo domingo: manhã: 

Celso; noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

http://www.conic.org.br/

