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“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, 

 e luz para os meus caminhos”. 

(Salmo 119.105) 

 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 13 de julho de 2014 
15º Domingo no Tempo Comum 

 
LITURGIA 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo  
  . Meu olhar se desfaz                         {Al Gazzâli} 
O supremo conhecimento de Deus é meu tesouro, 
O amor, meu apoio, 
O desejo, meu barco, 
A menção de seu nome, 
Fiel companheira de cada momento, 
A confiança, minha jóia, 
A dor, meu companheiro, 
A sabedoria, minha arma, 
A paciência, meu manto, 
A satisfação divina, minha caça, 
A impotência, meu orgulho, 
O caminho da renúncia, meu guia, 
A certeza, meu viático, 
A sinceridade, minha defesa, 
Assim meu olhar se refaz na tua oração.   
   . Canto:  Louvai a Deus   HE 137 
  
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 119.105-112 {p. 844} 
   . Deus em nós                       {Eraldo Maia} 

A atitude mais libertadora é servir 
A melhor religião é servir 
O caminho de fato gratificante é servir 
A verdadeira ioga é servir 
A maior das meditações é servir 
A fonte de toda a felicidade é servir 
O bálsamo para as nossas feridas é servir 
O alimento para a nossa alma é servir 
O que nos leva à paz e a nos sentirmos integrados na 
vida é servir 
O que nos mata a fome de Deus é servir 
O que nos preenche de sentido é servir 
O que nos plenifica, o que nos redime, 
O que nos salva da morte,do desespero,da desesperança 
O que nos abre as estradas para o encontro é servir 
O que nos agrada sobremaneira é servir 
O que nos basta: é Deus.  E Deus em nós é servir. 

     . Canto: A nova do evangelho   HE 05 
    . Louvor  {noite} 
 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Gênesis  25.19-34 {p. 34}; Romanos 8.1-
11 {p. 1486}, Mateus  13.1-9, 18-23 {p. 1265}. 
   . Mensagem 
 
EUCARISTIA 
   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 
   . Consagração dos elementos 
Celebrante: Nós te louvamos, Senhor! 
Comunidade: Nós te louvamos e agradecemos porque, na 
simplicidade desta Santa Refeição, nos lembras todo o      
mistério da Tua Graça e mostras a beleza da Tua Igreja.   
Agora, iluminados pelo Teu Espírito, partilhamos um pouco 
do muito que de Ti temos recebido. 
Celebrante: Alegrem-se! Alegrem-se. Não, porém, sozinhos. 
Recusem toda alegria que machuca os outros. 
Não comam toda a comida nem bebam toda água, 
Se outros estão com fome e sede. 
Fujam das riquezas que possam isolar vocês;           
Do poder que os envaidece;  
Da liberdade que produza escravos. 
E Deus estará com vocês.  
E Deus será a grande alegria de vocês. 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 
Toma Senhor que ele é Teu, meu coração não é meu! 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. Amém. 
   . Canto: Despedida  HE 498 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice  Amém. 
 

 

 

  ... Silêncio no Templo : Por favor, desligue o celular... 

 

 


