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“Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Se-

nhor; os meus lábios proclamarão a todas as gerações 

a tua fidelidade”. 

(Salmo 89.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, 22 de julho de 2012. 

16º Domingo Comum 

 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Solo 

   . Corão {55:26-27} 

Todos os que estão sobre a terra passarão: 

Só permanecerá o rosto, majestoso e munificente, 

De teu Senhor, 

O poderoso, o Sábio. 

   . Canto: “Exaltai o Senhor” HE 121 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 89.20-37 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio e oração 

   . Obrigado! {Francisco de Sales} 

Excesso de amor, 

Oceano de bondade, 

Fonte inesgotável, 

Eu te adoro dentro de mim. 

Ó meu divino Salvador, 

Quanto te sou agradecido, 

Por teres vindo numa criatura 

Tão pobre! 

É muito pouco o meu coração para te amar, 

É muito pequena a minha língua para anunciar 

A todos a tua bondade, ó Jesus! 

   . Canto: “Consagração Pessoal” HE 181{manhã}             

   . Momentos de louvor {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: 2 Sm 7.1-14ª, Ef 2.11-22, Mc 

6.30-34, 53-56. 

   . Mensagem 

 

  

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Um Deus para adorar {Teilhard de Chardin} 
Se eu quisesse, Senhor 

Amar unicamente um ser humano, 

Não me ofereces na sedução 

Da floração presente? 

Mães, irmãos, amigos, irmãs, 

Não os possuímos, à nossa roda, 

Irresistivelmente amáveis? 

O que iríamos pedir à Judéia 

De dois mil anos atrás? 

Não! O que eu peço, 

Com o grito de toda a minha vida 

E de toda a minha paixão terrestre, 

É algo muito diferente 

De um semelhante para amar: 

É um Deus para adorar. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . A essência do amor {Charles de Foucauld} 

A essência do amor, o único amor verdadeiro, 

O único amor digno deste nome é aquele que se esquece 

de si e que esquece tudo, para não querer senão uma 

coisa, 

E viver senão por uma coisa: o bem do Bem-Amado. 

   . Canto: “Rio da Vida” HE 443 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém. 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 
 


