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 “Tenho observado os teus preceitos e os teus 

testemunhos, pois na tua presença estão todos 

os meus caminhos”. 

(Salmo 119.168) 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 13 de julho de 2008 
15º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo Manhã  (Lizete Pinhão) 

   . Chamada à adoração 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, reuni-

mo-nos como povo de Deus e Igreja de Jesus Cristo para 

celebrar o Nome dAquele que nos chamou. Façamo-lo 

com alegria e fervor, pois Deus concede dons e ministé-

rios para a comunidade de fé, a fim de realizarmos o seu 

serviço no mundo. (Do manual do culto da IPI) 

   . Canto:  A pedra fundamental   (HE 205) 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 119.105-112 

   . Solo Manhã (Lizete Pinhão) 

   . Um fogo que sempre arde (Catarina de Sena) 

Ó amor sem preço, doce Amor, Chama eterna! 

És um fogo que sempre arde, altíssima Trindade! 

És um Deus reto, sem nenhum desvio; 

Sincero, sem nenhuma duplicidade... 

Por isso apresso-me a clamar 

Diante  da tua misericórdia, 

Para que a uses para com o mundo. 

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Canto:   Um vaso de bênção  (HE 180)         

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Gn 25.19-34, Rm 8.1-11, Mt 13.1-

9, 18-23. 

   . Mensagem 

 
COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Sem Ti  (Cardeal Martini) 

Vem, Santo Espírito, 

Pois sem Ti Deus está longe, 

Jesus ressuscitado perde-se no passado, 

 

 O evangelho parece uma palavra morta, 

A Igreja uma simples organização, 

A autoridade um puro exercício de poder, 

A missão uma propaganda, 

O culto um arcaísmo, 

O agir moral, um agir de servos. 

Contigo, entretanto, Espírito Santo, 

O Cosmos revive, o Ressuscitado faz-se presença, 

Deus está perto, o evangelho é poder de vida, 

A Igreja torna-se comunhão... 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

ATO DE ORDENAÇÃO DA JUNTA DIACONAL 

   . Palavras introdutórias 

   . Perguntas aos ordenando (a)s 

   . Cerimônia da ordenação 

Pastores e presbítero (a)s: Deus altíssimo, faze agora  

destes teus filhos e filhas que se ajoelham diante de Ti, 

instrumentos vivos para o serviço do Teu Reino. Que 

nossas mãos sobre teus servos e servas sejam um símbo-

lo de Tua soberana escolha.  Que Tu os orientes e guies 

pelos caminhos do servir alegre, da entrega sem limites, 

do amor sem medida, dando-lhes um lindo e frutífero 

ministério para o louvor da Tua glória. Por Jesus Cristo. 

Na força do Espírito Santo. Amém. 

   . Canto: Fortalece a Tua Igreja  (HE 204) 

   . A destra de companhia  (O conselho cumprimenta 

os novos diáconos e diaconisas) 

 

CONSAGRAÇÃO 

Eis-me aqui, Senhor! 

   . Canto:  Submisso ao Senhor  (HE 209) 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 

 


