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“Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei 

conhecidos, entre os povos, os seus feitos”. 

(Salmo 105.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 27 de julho de 2014 
17º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Comigo na minha aldeia  {Fernando Pessoa} 
“(…) O menino Jesus adormece nos meus braços 
E eu levo-o ao colo para casa 
Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro. 
Ele é a Eterna Criança, o deus que faltava. 
Ele é o humano que é natural, 
Ele é o divino que sorri e brinca. 
E por isso é que eu sei com toda a certeza 
Que ele é o Menino Jesus verdadeiro. 
E a criança tão humana que é divina 
É esta minha quotidiana vida de poeta, 
E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta 
sempre, 
E que o meu mínimo olhar 
Me enche de sensação, 
E o mais pequeno som, seja do que for, 
Parece falar comigo. 
A Criança Nova que habita onde vivo 
Dá-me uma mão a mim 
E a outra a tudo o que existe 
E assim vamos os três pelo caminho que houver, 
Saltando e cantando e rindo 
E gozando o nosso segredo comum 
Que é o de saber por toda a parte 
Que não há mistério no mundo 
E que tudo vale a pena (…).” 
   . Canto: Eis-me convosco   HE 296 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 105.1-11, 45b {p. 828} ou Salmo 
128 {p. 128}.  
   . Solo 
   . Momentos de silêncio e oração 
   . Simples e Calmos  {Fernando Pessoa}  

“(…) Sejamos simples e calmos, 
Como os regatos e as árvores, 
E Deus amar-nos-á  fazendo de nós 
 

 Belos como as árvores e os regatos, 
E dar-nos-á verdor na sua primavera, 
E um rio aonde ir ter quando acabemos! (…)” 
   . Canto:  Comunhão preciosa   HE 387  {manhã} 

   .  Momentos de louvor   {noite} 
 
LITURGIA DA PALAVRA 
   . Leitura bíblica: Genesis 29.15-28; {p. 40}, Romanos 8.26-39 
{p. 1488}, Mateus 13.31-33, 44-52 {p. 1266}. 
   . Canto: 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Cristo glorioso! 
Cristo glorioso; influência secretamente difusa no seio da 
Matéria e Centro resplandecente em que se ligam as inume-
ráveis fibras do Múltiplo; Potência implacável como o Mundo 
e quente como a vida; Vós, cuja fronte é de neve, os olhos de 
fogo, os pés mais brilhantes que o ouro em fusão; Vós, cujas 
mãos aprisionam as estrelas; Vós, que sois o primeiro e o 
último, o morto e o ressuscitado; Vós, que reunis em vossa 
exuberante unidade todos os encantos, todos os gostos, 
todas as forças, todos os estados – sois Vós que o meu ser 
chamava com um desejo tão vasto quanto o Universo: Vós 
sois verdadeiramente o meu Senhor e o meu Deus!  
   . Pai Nosso 
   . Partilha dos elementos 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO  
Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte 
óleo sobre a tua cabeça.  Ec 9:8 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Canto:  Um vaso de bênção HE 180 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. Amém”. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
 
 
 

 

 


