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“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando 

me assento e quando me levanto; de longe penetras os 

meus pensamentos” 

(Salmo 139.1) 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 20 de julho de 2014 
16º Domingo no Tempo Comum 

A todos e todas que aqui entraram, sejam  pensativos, sejam si-
lenciosos, sejam reverentes. Antes do culto, falem para Deus. Du-
rante o culto, deixem  Deus falar a vocês. Depois do culto, falem  
para os outros. {Da liturgia da Abyssinian Baptist Church, Nova York} 
 
ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Oração   {Rubem Alves}  
Pai… Mãe… de olhos mansos, sei que estás invisível em 
todas as coisas. 
Que o teu nome me seja doce, a alegria do meu mundo. 
Traze-nos as coisas boas em que tens prazer: 
os jardins, as fontes, as crianças, o pão e o vinho, os 
gestos ternos, as mãos desarmadas, os corpos abra-
çados… 
Sei que desejas dar-me o meu desejo mais fundo, desejo 
cujo nome esqueci… mas tu não esqueces nunca. 
Realiza pois o teu desejo para que eu possa rir. 
Que o teu desejo se realize em nosso mundo, da mesma 
forma como ele pulsa em ti. 
Concede-nos contentamento nas alegrias de hoje: o pão, 
a água, o sono… 
Que nossos olhos sejam tão mansos para com os outros 
como os teus o são para conosco. 
Porque, se formos ferozes, não poderemos acolher a tua 
bondade. 
E ajuda-nos para que não sejamos enganados pelos 
desejos maus. 
E livra-nos daquele que carrega a morte dentro dos pró-
prios olhos. 
Amém. 

      . ♫ Canto: Doxologia    HE 90 

 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 139.1-12, 23-24 {p. 855/6} 
  . Solo 
   . Se soubéssemos escutar Deus  { Michel Quoist} 

Se soubéssemos escutar Deus, ouvi-lo-íamos falar-nos. 
Deus fala, na verdade. Falou através de seu Evangelho. 
Fala também através da vida, este suave evangelho 
cujas páginas escrevemos, nós próprios, uma por dia. 
Mas, por ser fraca demais a nossa fé e humana demais 
nossa vida, raramente acolhemos a mensagem de  
Deus....  

    . Momentos de silêncio e oração 
   . ♫  Canto:  Senhor, eu preciso de Ti    HE 92  {manhã} 

   . Motivos de louvor  {noite} 
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Gênesis 28.10-19a {p. 39}, Romanos 8.12-
25 {p. 1487}, Mateus 13.24-30, 36-43 {p. 1266}. 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Se soubéssemos olhar... { Michel Quoist} 

Se soubéssemos olhar a vida com os olhos do próprio Deus, 
então veríamos que nada no mundo é profano; tudo, ao con-
trário, participa da construção do Reino de Deus. Assim, pois, 
ter fé não é somente erguer os olhos a Deus para contemplá-
la; é também olhar a terra, mas com o olhar de Cristo. Se 
tivéssemos deixado que o Cristo penetrasse todo o nosso ser, 
se tivéssemos purificado bastante o nosso olhar, o mundo 
não seria para nós mais um obstáculo; seria um perpetuo 
convite a trabalharmos para o Pai, a fim de que, no Cristo, 
venha seu reino na terra como no céu.  É preciso pedir a Deus 
fé para saber olhar a vida.  
   . Consagração dos elementos 
   . Pai Nosso 
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
  . Ainda que... {Hc 2:17-18 reescrito por Rubem Alves} 

Embora a seca seque as fontes e os rios 

E os campos fiquem esturricados, 

E o gado morra de sede e fome, 

E as queimadas devorem os pastos 

E os machados transformem florestas verdes em desertos 

áridos, 

E os palácios estejam cheios de corruptos – 

A despeito disso minha alegria continuará a florir 

E farei poemas diante do Impossível. 

   . ♫ Canto: Grata Memória   HE 133 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
  . Avisos e agradecimentos 
  . Bênção final  
  . Tríplice amém. 
 

 

 

 


