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 “Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom e 

a sua misericórdia dura para semre”. 

(Salmo 107.1) 

 

 

 

 
 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo,  1º de agosto de 2010 
18º Domingo Comum 

LITURGIA 

 

Adoração 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Canto: “Grata Memória”  HE 133 

O irmão... não é aquele outro homem sério, ansioso 

por fraternidade e piedoso que se me depara. É, 

isso sim, o homem redimido por Cristo, justificado, 

chamado à fé e para a vida eterna. A base de nossa 

comunhão não consiste no que alguém é em si como 

cristão... Nossa comunhão consiste unicamente no 

que Cristo fez pelos dois. 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 107.1-9, 43 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Momentos de oração 

   . Canto: “O servo obediente” HE 317  (Manhã) 

Deus não cumpre todos os nossos desejos, mas Ele 

cumpre todas as suas promessas, isto é, Ele conti-

nua sendo Senhor da terra, preserva a sua Igreja, 

aumenta-nos a fé e mais não nos impõe  do que po-

demos suportar; Ele nos alegra com sua companhia 

e seu auxílio, escuta nossas preces e nos conduz 

pelo melhor e mais reto caminho até onde está. En-

quanto Deus fizer isso Ele cria para Si louvor por 

nosso intermédio.   

 

MOMENTOS DE LOUVOR (noite) 

Ora, Àquele que é poderoso para fazer infinitamente 

mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, 

conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a 

glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as ge-

rações, para todo o sempre. Amém. (Efésios 3.20-21) 

   . Eurico Marchon 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Os 11.1-11, Cl 3.1-11, Lc 

12.13-21. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à Comunhão 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

O dia de celebração da Santa Ceia é dia de festa 

para a comunidade cristã. Reconciliada no coração 

com Deus e com o irmão, a comunidade recebe a 

dádiva do corpo e sangue de Jesus Cristo, e nela,  

perdão, nova vida e bem-aventurança. É-lhe dada 

nova comunhão com Deus e com os homens. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 
Evita de te prender a fazer  qualquer coisa, a não 

ser  o direito. Faze-o com coragem; não pares no 

simplesmente possível, agarra somente o que é real, 

e nunca te percas na fuga de meras idéias, porque 

na ação, somente, se acha a liberdade. Abandona o 

vacilar medroso e enfrenta a tempestade do que 

acontece lá fora, apoiado por Deus e seu manda-

mento no qual sua fé se inspira e, eis que com júbilo 

indescritível o teu espírito alcançará liberdade. 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto : “A excelência do amor” HE 394 

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

Amém.”  

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém 

   . Postlúdio. 
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