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“Deus assiste na congregação divina; 

 no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento.” 

(Salmo 82.1)  

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 14 de julho de 2013 

15º Domingo no Tempo Comum 
Tema: Um homem bonzinho ou um bom homem? 

(Lucas 10.25-37) 

 

 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo 
   . A cada dia           { Carlos Drummond de Andrade} 
A cada dia que vivo, mais me convenço de que o 
desperdício da vida está no amor que não damos, 
nas forças que não usamos, na prudência egoísta 
que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofri-
mento, perdemos também a felicidade. 
   . Canto: “Vem, ó Todo-Poderoso” HE 66 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 82 (p. 810) 

   . Solo 
   . A postulante 
Deus tem todo o poder, 
até o de,  por um dia inteiro,  
me escutar chorando, sem me infligir castigo.  
Tenho natureza triste,  
comi sal de lágrimas no leite de minha mãe. 
O vazio me chama,  os ermos,  
tudo que tenha olhos órfãos.  
Antes do baile já vejo os bailarinos 
chegando em casa com os sapatos na mão. 
O jantar é bom,  mas eructar é triste 
quase impoetizável.  
Deveras, 
não hás de banir-me do ofício do Teu louvor, 
se até uns passarinhos cantam triste. 
   . Canto :   “Plena Consagração” HE 183        {manhã} 

   . Momentos de louvor    {noite} 

 
 

  
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Amós 7.7-17 (p. 1201), Colossenses 
1.1-14 (p. 1554), Lucas 10.25-37 (p. 1354) 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Os sete conselhos de Mevlana 
Sê como um rio em generosidade e ajuda 
Sê como o sol em ternura e misericórdia 
Sê como a noite cobrindo os defeitos dos outros 
Sê como um morto em cólera e irritabilidade 
Sê como a terra em humildade e modéstia 
Sê como o mar em tolerância 
Sê como tu mesmo 
   . Consagração dos elementos 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO  
Se te amas a ti mesmo, ama os outros do mesmo modo. 
Enquanto amares uma única pessoa menos do que a ti 
mesmo, não te conseguirás amar a ti mesmo.                       
                                                                            { Mestre Eckhart} 

   . Canto: “Dedicação” HE 182 
   . Recolhimentos dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. 
Amém. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém 
 
 
 

 


