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 “Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo 

o coração, e glorificarei para sempre o teu 

nome”. 

(Salmo 86.12) 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 22 de junho de 2014. 

Celebração de Ação de Graças pelo Aniversário do Pastor Edson 
 

LITURGIA 

12º Domingo Comum 

 

ADORAÇÃO 

  . Prelúdio 

  . Solo 

  . Oração: 

“Ó meu Senhor, deixa Tua Beleza ser meu alimento, e permite 

que eu me inebrie da luz de Tua Presença. Minha esperança 

seja o Teu agrado, e louvor a Ti, a expressão de meus atos. A 

lembrança de Ti me acompanhe, e Tua soberania me ampare. 

Seja minha morada Tua habitação; meu lar, a sede que ele-

vaste além das limitações impostas aos excluídos de Ti como 

se o fossem por um véu. Tu és, em verdade, o Deus de poder, 

de fortaleza e de glória.”  Bahá’u’lláh 

. Canto: “Maravilhosa Graça”  Cancioneiro nº  67 

 

CONFISSÃO E SILÊNCIO 

 

   . Leitura bíblica: Salmo 86.1-10, 16-17 {p. 812/13}. 

“Se sofrimento te causei Senhor, 

se a meu exemplo, o fraco tropeçou; 

se em teus caminhos, eu não quis andar, 

Perdão, Senhor!” 

 

   . Momentos de silêncio e oração 

Oficiante: Quando me ordenas que cante, meu coração pare-

ce que vai arrebentar de orgulho; olho para o Teu rosto e 

meus olhos se enchem de lágrimas. 

Comunidade: Tudo que é áspero e dissonante em minha vida 

transforma-se numa melodia suave e única, e minha adoração 

solta as asas como um pássaro feliz no seu vôo tranqüilo so-

bre o mar. 

Oficiante: Sei que o meu canto Te dá prazer. E sei também 

que só como cantor é que posso ficar na Tua presença. 

Todos: Toco com a ponta da asa largamente aberta do meu 

canto os Teus pés, que nunca aspiro poder alcançar. E inebri-

ado pela alegria de cantar, esqueço-me de mim mesmo e 

chamo-Te amigo, Tu que és o meu Senhor. 
(Rabindranath Tagore) 

   

 . Canto: “Um vaso de Bênção”  HE 180  

 

 

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 

   . Leituras bíblicas: Gênesis 21.8-21 {p. 27}, Romanos 6.1b-

11{p. 1484}, Mateus 10.24-39 {p. 1260}.  

   . Mensagem 

COMUNHÃO 

 

Quando aprenderemos a lição silenciosa e quotidiana do pão 

e do vinho, cuja glória é ceder de todo o lugar a Deus?... 
(D. Helder Câmara) 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Pai Nosso 

Pai Nosso: Porque teu é o Reino, 

Que se iniciou quando nos chamaste para a vida... 

Porque teu é o poder, 

Que se faz presente a cada momento 

Em que a bondade vence as forças da maldade... 

Porque tua é a glória 

Que virá definitivamente fazendo florescer 

A plenitude do amor... 

Nós te bendizemos 

Por fazeres a história através e apesar dos homens, 

Por seres o princípio e o fim de todas as coisas 

E por sabermos que, apesar dos percalços de hoje, 

O amanhã será maravilhoso. Amém. 

   . Partilha do Pão e do Vinho 

    

CONSAGRAÇÃO 

“Tudo a ti, Jesus, consagro, 

Pois eu sinto o teu amor”. 

 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “Chuvas de Bênçãos”   HE 327 

   . Oração de Consagração 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção Sacerdotal 

“O Senhor te abençoe e te guarde; 

o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti 

e tenha misericórdia de ti; 

o Senhor sobre ti levante o rosto 

e te dê a paz.” 

    . Tríplice Amém. 
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