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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 139.1-2) 

 
 

  

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 17 de julho de 2011 
16º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   Oração invocatória 

Que tua graça nos sensibilize  

Em mais este domingo de inverno 

Ó bendito Deus dos frágeis. 

Que a singeleza do teu amor, 

Inunde nossos corações. 

Que o clarão da tua misericórdia, 

Faça brotar delicadeza em nossos atos. 

Que tua lâmpada da verdade, 

Alumie e conduza os nossos passos. 

Em nome de Teu Filho, amém.  

   . Canto:  “Eis-me convosco” HE 296 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica:  Salmo 139.1-12, 23-24 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto:  “Deus velará por ti” HE 347 

   . Em toda nossa existência... 

Em  toda nossa existência, 

Em nossas alegrias e angústias, 

Em nossas esperanças e decepções, 

Em nossos sonhos e limites, 

Em nossos silêncios e diálogos, 

Em nossas certeza e dúvidas, 

Tu és nossa razão de viver. 

Faze de nós 

Tu eterna morada, Senhor. 

Amém.    {Luis Carlos Ramos} 

 

LOUVOR 

Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no 

altar, 

Toma Senhor que ele é Teu, meu coração não é 

meu. 

   . Banda Carimbo da Paz 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Liturgia da Palavra 

   . Leituras bíblicas: Gn 2810-19ª, Rm 8.12-25, Mt 

13.24-30, 36-43. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   .  O Tzim-tzum cabalístico 

Segundo a Cabala judaica, quando Deus quis criar o 

mundo, impôs-se a si mesmo uma limitação para tornar 

possível  seu ato criador. Deus inspirou e abriu dentro 

de si um lugar para que fosse possível a criação de to-

das as coisas,  inclusive   o ser humano. Por esse lindo 

mito , Deus se encolhe, se recolhe, se esvazia para dar 

lugar ao diferente, ao diverso, ao outro, a você a mim, a 

todos o universo. Ele se esvaziou, no dizer de Paulo, 

beijando a própria morte, para que o universo todo pu-

desse experimentar a presença maravilhosa de Sua gra-

ça e Seu amor.  Tomai e comei, isso é o meu corpo, par-

tido por vós, disse Jesus! 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

O sagrado se manifesta no profano e o profano trans-

forma-se no sagrado, quando nossos olhos se abrem e 

nossa alma fica vazia. Quando o vazio nos preeche, o 

cotidiano transforma-se em dia de Festa.   
{Rubem Alves} 

   . Canto:  “Sempre vencendo” HE 345 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém”. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém.   

 

 

Que o sol aqueça sempre nossas vidas e dissipe de nos-

sa terra toda a escuridão! Amém. Amém. Amém! 

 


