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“De boas palavras transborda o meu coração. 

 Ao Rei consagro o que compus; 

 a minha língua é como a pena de habilidoso escritor”. 

(Salmo 45.1) 

 

 

  

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 6 de julho de 2014. 
14º Domingo no Tempo Comum 

LITURGIA 

ADORAÇÃO 

   . Solo /Coro 

    . Invocação                            {Versão judaica do Salmo 96} 

Canta e desperta! 

Canta o que nunca foi cantado 

Uma nova canção 

Para Deus, de Deus, como Deus! 

Dá-te conta do milagre diário 

Alegre-se o céu e rejubile-se a Terra 

E murmurem os mares à vitalidade do Senhor. 

Como as ondas que quebram em canto 

Num respirar que não é de ar, mas de água. 

Sons do respirar do ciclo que se fazem música. 

Respirar é um fluxo de Deus 

É Deus que entra e sai, 

Que acaricia o que tem que ser nutrido 

E o canto que nada mais é do que o som 

Do respirar quando apaixonado. 

. Canto: “Invocação” HE 70 

 

CONFISSÃO 

 . Leitura Bíblica: Salmo 45.10-17 {p. 778} ou 

Cântico dos Cânticos 2.8-13 {p. 918} 

   . Solo / Coro 

   . Momento de oração silenciosa 

Escuto e vejo Deus em todos os objetos, 

Embora de Deus mesmo eu não entenda 

Nem um pouquinho... 

Ora, quem acha um milagre alguma coisa demais? 

Por mim, de nada sei que não sejam milagres... 

Cada momento de luz ou de treva 

É para mim um milagre, 

Milagre cada polegada cúbica de espaço, 

Cada metro quadrado de superfície da terra  

Está cheio de milagres 

E cada pedaço do seu interior 

Está apinhado de milagres. 

O mar é para mim um milagre sem fim: 

Os peixes nadando, as pedras, 

O movimento das ondas, 

Os navios que vão com homens dentro 

- existirão milagres mais estranhos?"  
{Walt Whitmann} 

   . Canto: “Hora Bendita” HE 91    {manhã} 

   . Momentos de louvor {noite} 

 EDIFICAÇÃO 

  . Leituras bíblicas: Gênesis 24.34-38, 42-49, 58-67  

 {p. 32-33}, Romanos 7.15-25 {p. 1492},  

 Mateus 11.16-19, 25-30  {p.  1261/62}. 

  . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

Pai Nosso... Mãe Nossa...   Pai... Mãe... de olhos mansos, 

sabemos que estás invisível em todas as coisas. 

Que o teu nome nos seja doce, a alegria de nosso 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 abraçados... 

Sei que desejas dar-nos nosso desejo mais fundo, 

desejo cujo nome esquecemos... mas tu não esqueces nunca. 

Realiza, pois o teu desejo para que possamos sorrir. 

Que o teu desejo se realize em nosso mundo  

da mesma forma que ele pulsa em ti. (...)Amém 
                                                                                       {Rubem Alves} 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

Eis que habitáveis dentro de mim, 

e eu, lá fora, a procurar-Vos! 

Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. 

Estáveis comigo e eu não estava Convosco! 

Retinha-me longe de Vós aquilo que não existiria, 

se não existisse em Vós, porém, chamastes-me, 

com uma voz tão forte, que rompestes a minha Surdez! 

Brilhastes, cintilastes, e logo afugentastes a minha cegueira! 

Exalastes Perfume: 

respirei-o, a plenos pulmões, suspirando por Vós. 

Saboreei-vos, agora, tenho fome e sede de Vós. 

Tocastes-me, ardi, no desejo da Vossa Paz” 
                                                                                    {Santo Agostinho} 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

   . Recolhimento de dízimos e ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Benção Final  

   . Tríplice amém 

 


