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 “Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai 

ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a 

glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na 

beleza da santidade”. 

(Salmo 29.1-2) 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo, 16 de agosto de 2009 

20º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Bem lá dentro {Carlos R. Brandão} 

Num lugar bem profundo 

guarda isso: um mundo. 

A semente escondida 

esconde um ser pequenino: 

a vida. Você já pensou 

(e pensou por quê?) 

que uma semente 

algum dia já foi... Você?  

   . Canto:  “Aceitai a Salvação” HE 243 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica:  Sl 111 

    . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Sentindo o sentir {Carlos R. Brandão} 

Não apressa o sentir 

Da hora do momento. 

Não apressa nada 

Com a pressa do repente: 

Nem o sonho da terra 

E nem o doce e lento  

Trabalho da semente. 

Não apressa a vida 

Não pensa em nada 

E sente só esse bem de ser sentente. 

Não fala nada sério 

E nem decora o que 

O coração não quer lembrar 

Não quer: 

Porque nem sempre 

O sentimento gosta  

De ter que pensar o que ele sente. 

    . Momentos de oração 

   . Canto:   “Unido com Cristo” HE 281  (manhã) 

 

LOUVOR (noite) 

   . Eurico, seu violão e nossas vozes 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas:  1 Rs 2.10-12, 3.3-14, Ef. 5.15-20, 

Jo  6.51-58 

   . Mensagem 

                       manhã: Jonas Rezende  

                       noite:  Edson 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à comunhão 

   . Amar  {Carlos R. Brandão} 

Se te escolho 

é porque já estavas em mim 

e se te amo 

é porque acordo à noite 

e sonho que já não sei 

viver sem ti. 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Ressuscitar   {Carlos R. Brandão} 

Que o meu corpo 

alimente um pé de Cedro. 

Que a minha alma  

o embale com o vento.  

   . Canto: “A Pedra Fundamental” HE 205 

   . Recolhimentos dos dízimos e ofertas 

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

Amém!” 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  e Tríplice Amém 

 

 
 


