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“Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, 

que não se abala, firme para sempre.” 

(Salmo 125.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 09 de setembro de 2012. 
Cinquentenário da ICI 

23º Domingo Comum 

 
LITURGIA 

 

 ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 
   . UTOPIA { Carlos Alberto Rodrigues Alves} 
Um dia, a paz e a justiça 
coroarão nossos belos mundos sonhados 

Um dia, a paz e a justiça 

se beijarão como eternos namorados 
Um dia, a paz e a justiça 

sepultarão os mais temidos arsenais 
Um dia, a paz e a justiça 

serão as ternas verdades finais 

Um dia, a paz e a justiça 
tirarão de nossos lábios a palavra guerra 

Um dia, a paz e a justiça 
brindarão este nosso céu chamado terra 

Um dia, a paz e a justiça 

exterminarão as feias faces da fome 
Um dia, a paz e a justiça 

serão de todas as nações , o novo nome 

Um dia, a paz e a justiça 
irão celebrar, alegremente, nossa utopia 

Um dia, a paz e a justiça 
farão nascer da noite escura, o sol do novo dia. 

Parece incrível, mas isto pode acontecer 

a partir de cada um de nós. 
   . Canto: Grata memória   HE 133 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo  125 

   .Solo 

   . A vida precisa do vazio {Rubem Alves} 
A lagarta dorme num vazio chamado casulo até se trans-
formar em borboleta. 

A música precisa de um vazio chamado silêncio para ser 
ouvida. 

Um poema precisa do vazio da folha de papel em branco 

para ser escrito. 
E as pessoas, para serem belas e amadas, precisam ter um 

vazio dentro delas. 
A maioria acha o contrário; pensa que o bom é ser cheio. 

Essas são as pessoas que se acham cheias de verdades e  

 sabedoria e falam sem parar. 

São umas chatas quando não são autoritárias. 

Bonitas são as pessoas que falam pouco e sabem escutar. 

A essas pessoas é fácil amar. 

Elas estão cheias de vazio. 
E é no vazio da distância que vive a saudade... 

   . Momentos de silêncio 
   . Canto: Vivificação  HE 97 

   . Momentos de louvor   {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Pv 22.1-2, 8-9, 22-23, Tg 2.1-10 (11-13) 

14-17, Mc 7.24-37. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

Celebrante: O senhor esteja convosco. 

Congreg: E também contigo. 

Celebrante: Elevemos os nossos corações. 
Congreg: Ao Senhor, os elevamos. 

Celebrante: Damos graças ao Senhor nosso Deus. 
Congreg: É bom, belo e justo louvar ao Senhor.  

E render-lhe graças. 

Celebrante:  Nós te rendemos graças ó Deus, porque em Cristo 
tu vens até nós e nos alimentas com o pão do céu. Por isso can-

tamos: 
Ó Cristo pão da vida 

Descido lá do céu 
O pão de nossas almas, 

Que o Pai de amor nos deu! 
Em ti nos alegramos, 

Gozando mesmo aqui 
Do alento e da doçura, 

Que achamos sempre em ti.  

 

CONSAGRAÇÃO 
Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? 

   . Canto: Vencendo vem Jesus!  HE 312 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final e tríplice amém. 

 
 

 

 


