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“Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes; inclina-

me os ouvidos e acode às minhas palavras”.  

(Salmo 17.6) 
 

 

 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 03 de agosto de 2014. 

Mês do aniversário da ICI 
18º Domingo no Tempo Comum 

 
LITURGIA DO CULTO DA NOITE 

 

ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Tu nos amas por primeiro  {Soren Kierkegaard} 
Ó Deus que nos amaste por primeiro, 
Falamos de Ti de um simples episódio histórico, 
Como se uma única vez nos tivesses amado por primeiro. 
Assim o fazes sempre. Tu nos amas por primeiro, 
Todas as vezes, durante toda a vida. 
Quando nos despertamos pela manhã e voltamos 
Para Ti o nosso pensamento, és sempre o Primeiro, 
já nos amaste por primeiro. 
Quando me afasto das distrações e me recolho 
Para pensar em Ti, já foste o primeiro. 
Assim é sempre. 
E comumente falamos como se apenas uma vez 
Nos tivesses amado por primeiro. 
. Canto:   Vem, ó todo poderoso   HE 66 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 17.1-7, 15 {p. 752}       
   . Salmo 96  {uma versão judaica} 
Canta e desperta! 
Canta o que nunca foi cantado 
Uma nova canção 
Para Deus, de Deus, como Deus! 
Dá-te conta do milagre diário 
Alegre-se o céu e rejubile-se a Terra 
E murmurem os mares à vitalidade do Senhor. 
Como as ondas que quebram em canto 
Num respirar que não é de ar, mas de água. 
Sons do respirar do ciclo que se fazem música. 
Respirar é um fluxo de Deus 
É Deus que entra e sai, 
Que acaricia o que tem que ser nutrido 
E o canto que nada mais é do que o som 
Do respirar quando apaixonado. 
 . Solo 
 . Momentos de oração 
.  Momentos de louvor    
 

 

 EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Gênesis 32.22-31 {p. 47}, Romanos 9.1-5{p. 
1488},  Mateus 14.13-21 {p. 1268}. 
   . Mensagem 
   . Rev. André Decotelli 
 
COMUNHÃO 
   . Ação de graças  {Luiz Carlos Ramos} 

Eterno Deus, 
rendemos-te graças pela vida 
e por tudo que ela nos tem dado: 
Pela luz dos nossos olhos 
que nos permite distinguir o claro do escuro; 
e, no meio da multidão, as pessoas que amamos. 
Obrigado pelos sons do dia e os ruídos da noite, 
e pelo dom de podermos, no meio disso tudo, 
distinguir a voz terna de quem nos ama. 
Somos gratos pelas palavras 
que pensamos e pronunciamos: 
“mãe”, “amigo”, “irmã”, “saudade”; 
porque nos iluminam e alimentam a alma. 
Obrigado pela marcha dos nossos pés cansados; 
porque com eles visitamos cidades, praias e bosques, 
com eles alcançamos a rua, o pátio e a casa de quem amamos. 
Somos gratos pelo riso e pelo pranto, pela sina e pelo canto, porque 
no canto de todos encontramos nosso próprio canto. Obrigado, 
Senhor, pelos amigos, obrigado pelas amigas, 
pela comunhão de luz, de sons, de palavras, de passos e de cantos. 
Somos gratos pela vida que nos tem dado tanto. 
  . Pai Nosso 
  . Partilha 
 
ENVIO E CONSAGRAÇAO 
Meu Senhor sou Teu 
  . Canto: Despedida   HE 498 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

  . Avisos e agradecimentos 

  . Bênção da Aurora 

Que a tua aurora rompa as trevas; 

Que o teu sopro remova as pedras da morte; 

Que a tua voz nos deseje a paz. 

Em nome do Pai da Vida, 

do Filho da Ressurreição 

e do Espírito Santo da Paz. Amém 
{Luiz Carlos Ramos; Déa Espíndola Kerr Affini} 

 

 

 

 


