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“Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxi-

mas de ti, para que assista nos teus átrios; ficaremos 

satisfeitos com a bondade de tua casa – o teu santo 

templo”. 

(Salmo 65.4) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 24 de outubro de 2010  
30º Domingo Comum 

Mês da Reforma Protestante 

 
VINDE MENINOS E MENINAS! 

 

TRAZEMOS NOSSOS PRESENTES 

   . Prelúdio 

   . Solo 

Dirigente: Um menino nasceu. O mundo tornou a come-

çar.  {Exclamação de Riobaldo, personagem de João 

Guimarães Rosa, no romance Grande Sertão Veredas.} 

Todos: Venham crianças, venham a Jesus 

Ele as acolhe em seus braços de amor 

E até aos adultos ele conduz 

Oh, venhamos ao salvador. 

Que alegria, na doce inocência do amor 

Reunirmo-nos como amigos, mesmo na dor 

Ele nos chama, quer-nos tão bem  

Oh adorável Salvador.    {Adaptado do hino vinde meninos, por 

Edson Fernando.} 

   . Canto: Eis-me convosco HE 296 {manhã} 

 

TRAZEMOS NOSSAS PREOCUPAÇÕES 

   . Leitura bíblica: Sl 65 

   . Solo 

   . Canto: Vem ó todo poderoso HE 66 {manhã} 

   . Confissão 1:  

Meu querido e abençoado Pai, eu gostaria de agradecer 

por tudo que você me deu e principalmente a minha fa-

mília, e também gostaria que o Senhor ajudasse os defi-

cientes e diminuísse o número de acidentes do nosso 

mundo grande, perigoso e às vezes misterioso.  
João Pedro M. Pinheiro, 9 anos 

   . Canto: Vem ó todo poderoso 1. estrofe 

   . Confissão 2 

Deus quero pedir para você parar com a violência. 

Também quero agradecer pela saúde da minha família. 

Obrigado Senhor pela minha vida. Amém.  

  Eduarda Toledo Simonis 

   . Canto: Vem ó todo poderoso 2. estrofe 

   . Confissão 3: 

Papai do céu, eu queria que o país tirasse as crianças 

das ruas, desse emprego a quem precisa e acabasse com 

a violência, porque sempre que eu vejo na TV ou escuto 

no rádio, fico triste.    
Thiago Costa, 8anos  

 

     . Canto: Vem ó todo poderoso 3. estrofe 

 

TRAZEMOS NOSSO CORAÇÃO ABERTO  

   . Leituras bíblicas: Jl 2.23032, 2 Tm 4.6-8, 16-18, Lc 18.9-

14. 

   . Mensagem 

Manhã: Edson Fernando de Almeida 

Noite: Lêda Regina Maia de Cerqueira e Souza 

 

TRAZEMOS NOSSA AMIZADE E COMUNHÃO 

   .  Convite à mesa 

   .  A voz das crianças {Meimei} 

Dizes que eu sou o futuro    

Não me desampares no presente 

Dizes que sou a esperança da paz: 

Não me induzas à guerra. 

Não desejo tão somente a festa do teu carinho: 

Suplico-te que com amor me eduques. 

Não te rogo apenas brinquedos: 

Peço-te bons exemplos, boas palavras. 

Ensina-me o trabalho e a bondade 

A honestidade e o perdão. 

Orienta-me para o caminho da justiça. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

TRAZEMOS NOSSA FORÇA E CORAGEM 

Crianças: Super fantástico amigo, que bom estar contigo 

no nosso balão. Vamos voar novamente, 

cantar alegremente mais uma canção... 

Tantas crianças já sabem que todas elas cabem 

No nosso balão. Até quem tem mais idade 

Mas tem felicidade no seu coração 

Adultos: Sou feliz por isso estou aqui. 

Também quero viajar nesse balão... {Ignacio Balleste-

tros/Difelisatti/Edgard Poças} 

   . Canto: Louvor HE 138   

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém.  

 

 


