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 “Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai 

ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a 

glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na 

beleza da santidade”. 

(Salmo 29.1-2) 

 
 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Re-
formanda 

 

Domingo 25 de julho de 2010 

17º Domingo Comum 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão {manhã} 

   . Todos os instrumentos [Jaci Maraschim] 

Louvai a Deus no seu santuário, 

Nos céus de estrelas e planetas; 

Num majestoso itinerário 

De sons de liras e trombetas. 

Louvai a Deus com harpa e flauta, 

Com danças vivas e brilhantes, 

Numa festiva e alegre pauta 

De címbalos altissonantes... 

Louvai-o sempre, agradecidos, 

Na melodia das guitarras; 

Louvai-o, todos os remidos, 

Na liberdade das fanfarras.  

   . Canto: “Vem Espírito Divino” HE 65 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 85 

   . Solo: Lizette Pinhão {manhã} 

   . Silêncio 

   . Espírito Paráclito 

Devora-me, renova-me, ressurge-me 

Em tua vontade criadora 

Diante da morte e diante do nada! 

Aguça minha intuição, 

Descansa em minhas pupilas, 

Agita minha lentidão, 

Faze-me numeroso como tu, 

Cobre todo o meu corpo de pálpebras 

Que espreitem  

Todas as latitudes e longitudes 

E expectativas e anunciações 

E partos e concepções  

 

 E gerações e séculos de séculos! 

Ressurgirei de todos os ventres 

E voarei no sentido da perpetuidade 

Sobre as águas e sobre as terras! 

[fragmento do poema de Jorge de Lima]  

   . Canto: “Ao Deus Supremo” HE 110 {manhã} 

 

MOMENTOS DE LOUVOR {noite} 

   . Cânticos 

 

EDIFICAÇÃO 

    . Leituras bíblicas: Os 1.2-10, Cl 2.6-15 (16-19), Lc 

11.1-13. 

 . Mensagem 

 

COMUNHÃO  

  . Convite à mesa 

  . A ceia do Senhor [Jaci Maraschim]  

Partilhar o pão, distribuir o vinho, 

Estender a mão a qualquer vizinho. 

Alargar o chão, retirar o espinho, 

Abraçar o irmão, não ficar sozinho 

O pão da eucaristia é mais que pura massa, 

É feito de alegria, é dado a nós de graça... 

Que o vinho nos anime a celebrar a vida, 

E a todos aproxime na terra agradecida. 

  . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Não deves invocar a Deus! A fonte está sempre em ti: se 

não bloqueias a saída, 

Ela flui sempre e sempre.  [Angelus Silesius]  

  . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

  . Recolhimento das ofertas 

  . Avisos e agradecimentos 

  . Bênção final  e Tríplice amém. 

 
 


