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“O teu nome, eu o farei celebrado de geração a gera-

ção, e, assim, os povos te louvarão para todo o 

 sempre” 

(Salmo 45:17. 

 

 
 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 03 de julho de 2011 
14º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

   

ADORAÇÃO 

 . Prelúdio 

 . Solo 

 . Invocação em louvor 

Bendito Deus, Pai e Mãe do Universo, 

A terra está cheia da Tua glória 

Tua majestade faz resplandecer todas as coisas, 

Teu amor vivifica e entusiasma  

Desde as grandes rochas 

Até os seres mais ínfimos 

Que grande mistério: 

Habitas o espaço infinito 

E ao mesmo tempo 

Habitas nossos corações tão pequenos. 

Aqui estamos, Bendita Trindade, 

Para prestar-te culto, honra e louvor. 

Agora e sempre. Amém. 

   . Canto: “Ao Deus de Abrão” HE 105 

 

MOMENTOS DE CONFISSÃO E SILÊNCIO 

   . Leitura bíblica: Salmo 45.10-17 ou Ct 2.8-13 

   . Solo 

   . Oração: 

Ó Deus, nossos corpos são tão frágeis, 

nossos rostos urbanos tão marcados  

pela dureza da selva de pedras que habitamos, 

pela fumaça dos carros e das fábricas, 

pela indiferença com que, entre a multidão, 

tratamos e somos tratados pelos outros. 

Suplicamos-te a ajuda e o cuidado, 

Para que nosso coração não se endureça, 

Para que não percamos a ternura, 

Para que não nos trague a indiferença, 

Para que a dureza do mundo 

Não nos roube o brilho 

Do chamado que nos fazes:  

“Sê tu uma bênção”! 

   . Canto: “Um vaso de bênção” HE 180 (manhã) 

 

 

 LOUVOR 

Eu te louvarei Senhor, de todo o meu coração 

Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. 

   . Cânticos de louvor 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Gn 24.34-38, 42-49, 58-67; Rm 

7.15-25ª, Mt 11.16-19, 25-30. 

   . Canto: Palavra vivificante HE 144   

                  1ª. e 3. Estrofes 

   . Mensagem 

    

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

    . Assim cremos 

Cremos que nos momentos de crises e desesperança, 

Tu és a esperança. 

Cremos que frente à enfermidade e a dor 

Tu és a fortaleza e o sustento. 

Cremos que frente à morte  

Tu és a ressurreição. 

Cremos que frente à solidão e a falta de fé, 

Tu és nossa companhia. 

Cremos que frente às situações mais obscuras, 

Tu és nossa luz. 

   .  Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

 Que seria do viver se não fosse um com-viver, um com-

partir nossos momentos de doçura e amargura? Que 

seria do viver se não fosse um compartilhar nossos 

dons, nossa força, nossa ternura, nossa cuidado, nossos 

bens? A vida só é vida quando partilhada. Aprendamos 

a lição de Jesus: mais bem-aventurado é dar que rece-

ber!  

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

   . Consagração dos dízimos e ofertas 

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

Amém.” 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e tríplice Amém 

 
 


