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“Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? 

Pois a bondade de Deus dura para sempre”. 

(Salmo 52.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 21 de julho de 2013 
16º Domingo no Tempo Comum 

Tema: Agir e contemplar: a dupla face da fé (Lc 10:33-42) 

 

 
LITURGIA 

 
ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . solo 
   . O difícil Todo  {D. Pedro Casaldáliga} 
Tão só melhor 
que a melhor  parte 
que escolheu Maria 
o difícil Todo. 
Acolher o Verbo,  
dando-se ao serviço. 
Vigiar sua Ausência, 
gritando seu nome. 
Descobrir seu rosto 
em todos os rostos. 
Fazer do silêncio  
a maior escuta. 
Traduzir em atos  
as Sagradas Letras. 
Combater amando. 
Morrer pela vida, 
lutando na paz. 
Derrubar os troncos 
com as velhas armas 
quebradas de ira, 
revestidas de flores. 
Cantar para o mundo 
o Advento 
que o mundo reclama 
quiçá sem sabê-lo. 
O difícil Todo 
que soube escolher  
a outra Maria.. 

   . Canto:  “Louvor ao Eterno Deus” HE 106 
 
CONFISSÃO 
   .Leitura bíblica: Sl 52 (p. 783) 

   . Solo 
   . Momentos de silêncio 
    . As Bem-aventuranças  { D. Pedro Casaldáliga} 

Felizes são pobres com espírito 
E aqueles que compartem com os pobres 

 
 

 

  
Os riscos e a esperança, 
Porque eles têm o Reino em suas vidas! 
Contrariamente a toda propaganda 
De produtos que dão felicidade, 
Felizes os aflitos, 
Porque eles sentirão em suas cruzes 
A ternura de Deus, que é Pai e Mãe! 
Felizes os que têm misericórdia 
E não deixam passar um sofrimento 
Sem achegar-se dele 
E nele derramar-se, no óleo e no vinho: 
Na chama que queima diante do Teu semblante...  
Eles encontrarão misericórdia! 
   . Canto:  “Vontade Soberana” HE 270   {manhã} 
   . Louvor   {noite} 

 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Am 8.1-12 (p.1202), Cl. (p.1555), Lc 10.38-42 
(p. 1355) 
   . Mensagem 

 
COMUNHÃO 
   . Caminhos infinitos    {Jean Yves Leloup} 

Caminhos infinitos... 
Não são caminhos que levam a lugar algum 
ou a algum lugar 
Mas caminhos que levam ao ‘caminhar’ 
No próprio instante em que caminho... 
Não há destino ou errância... 
(assim como não há saber ou ignorância) 
Mas presença... infinita presença à Vida que vai... 
Ao ‘Eu Sou’ que é caminho... 
Caminho infinito... 
Ir a cada manhã acender minha centelha 
   . Pai Nosso 
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 

Tudo o que te vier à mão, faze-o com todas as forças.  Ec 9:10 

   . Canto:  “Despedida” HE 498 
   . 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. 
 

 


