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“Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste; 

na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, 

porque é bom.” 

(Salmo 52.9) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 18 de julho de 2010 
16º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo {manhã} 

   . Convite à adoração 

Todos: Na água do rio que procura o mar; 

No mar sem fim; na luz que nos encanta; 

Na montanha que aos ares se levanta; 

No céu sem raias que deslumbra o olhar; 

No astro maior, na mais humilde planta; 

Na voz do vento, no clarão solar; 

No inseto vil, no tronco secular, 

- A vida universal palpita e canta!...” 

       A Comunidade canta: Deus está aqui {canc. 

09} 

Todos: “... – A vida universal palpita e canta! 

Vive até, no seu sono, a pedra bruta... 

Tudo vive! E alta noite, na mudez 

De tudo, - essa harmonia que se escuta 

Correndo os ares, na amplidão perdida, 

Essa música doce, é a voz, talvez,  

Da alma de tudo, celebrando a vida!   
Olavo Bilac 

      A Comunidade canta: Deus está em nós...  

 

CONTRIÇÃO 

   . Leitura bíblica: Sl. 52 

   . Solo {manhã) 

   . Momentos de silêncio 
Como a criança que vagueia o canto 

Ante o mistério da amplidão suspensa 

Meu coração é um vago de acalanto 

Berçando versos de saudade imensa. 

     Não é maior o coração que a alma 

     Nem melhor a presença que a saudade 

    Só amar é divino e sentir calma...   
 Vinícius de Moraes 

   . Canto:  A excelência do amor   {HE 394} 

    

 

 MOTIVOS DE LOUVOR (noite) 

   . Cânticos 

 

PALAVRA: PONTE ONDE O AMOR VAI E VEM 

   . Leituras bíblicas: AM 8.1-12, Cl 1.15-28, Lc 10.38-

42 

   . Canto: Exaltai o Senhor {HE 121} 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Vem Espírito da Vida  {Jaci Maraschim} 

Vem, espírito da vida, acabar com a vanglória,  

Faz do amor fiel medida numa nova e boa história 

      Instaura o novo mundo onde o amor é a linguagem 

      E que seja o amor profundo o norte da nossa viagem 

Queima tudo que enfeitiça, o poder do braço iníquo 

Rompe o cerco da injustiça que separa pobre e rico 

       Abre as portas da verdade com a chave do teu fogo 

       E liberta a sociedade, ó divino pedagogo 

Mais além do sentimento, tu, Espírito, de novo 

És a vida, o crescimento da consciência do teu povo. 

        Vem transforma a nossa terra numa festa de ale-

gria,  

        Vem, Espírito descerra as cortinas do teu dia.  

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

OFERTÓRIO 

Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor pa-

ga do seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o seu 

companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não 

haverá quem o levante.   
Eclesiastes 4:9-10 

   . Canto:  Unido com Cristo  {HE 282} 

   . Dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém. 

 

 


