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“Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei 

conhecidos, entre os povos, os seus feitos. Cantai-lhe, 

cantai-lhe salmos; narrai todas as suas maravilhas.” 

(Salmo 105.1-2) 

 

 
 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 07 de agosto de 2011 

19º  Domingo Comum 
 Mês do Aniversário da ICI  

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Solo (manhã) 

   . Coral Haydea Moraes   {noite} 

   . Crer em Deus   {Leonardo Boff} 

Vale a pena crer em Deus?  Vale, e muito, porque 

quando cremos em Deus queremos expressar a con-

vicção de que a morte não detém a última palavra, e 

sim a vida. Quando digo “Creio em Deus”, estou 

querendo dizer: ‘Existe alguém que me envolve, que 

me abraça por todos os lados, que me ama, que me 

conhece em cada canto do meu ser, que me aceita 

assim como sou com todas as minhas limitações e 

me diz a cada momento: ‘Você é meu filho muito 

querido, minha filha muito querida.’  Por fim, 

quando digo com reverência “Creio em Deus”, 

abro espaço para ouvir o que Deus diz a cada mo-

mento sobre mim:  ‘Quero que sejas, quero que 

vivas, quero que venhas morar comigo em minha 

casa.’ E então me sinto nascendo a partir do cora-

ção do próprio Deus.   {Leonardo Boff} 

   . Canto:  Doxologia   HE 90 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 105.1-6, 16-22,45b 

   . Solo (manhã) 

   . Coral Haydea Moraes  {noite} 

   . A doação {Thomas Merton} 

A lei íntima de Deus de Deus é a infinita doação. 

Ele estabeleceu como lei do nosso ser a comunica-

ção de nós mesmos, e assim é que o melhor modo de 

amar a si mesmo é amar os outros. É na atividade 

desinteressada que melhor realizamos a  nossa ca-

pacidades de ser e de agir.    

    

 

    . Momentos de silêncio 

   . Canto:  A velha história  HE 216 {manhã} 

   . Louvor  {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 37.1-4, 12-28 Rm 10.5-15, Mt 

14.22-33. 

   . Mensagem 

Manhã:   Rev  Edson Fernando de Almeida 

Noite:      Rev. André Mello 

  . Coral  Haydea de Moraes  {noite} 

 

SANTA CEIA 

   . Convite à mesa 

   . Suscipe {Inácio de Loyola} 

Senhor, toma e recebe toda a minha liberdade, 

A minha inteligência e toda a minha vontade. 

Tudo o que tenho e possuo, 

Foste tu que mo deste: 

a ti devolvo, Senhor. 

Tudo é teu, pode dispor 

Segundo tua plena vontade. 

Concede-me teu amor e tua graça, 

Que isso me basta. 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Cerimônia do batismo de Carolina de Souza Rosa  

e Pedro de Souza Caetano da Silva. 

“Tudo vem de Ti, Senhor e do que é Teu To damos. A 

mém.” 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Canto: A excelência do  amor  HE 394 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém 

 
 


