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 “Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz 

e as minhas súplicas.” 

(Salmo 116.1) 

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 15 de junho de 2008 

11º Domingo Comum 
 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

  .  Solo 

  .  Perguntei  (Santo Agostinho) 

Perguntei à terra, perguntei ao mar e às profundezas, 

Entre os animais viventes às coisas que rastejam. 

Perguntei aos ventos que sopram, 

Aos céus, ao sol, à lua, às estrelas, 

E a todas as coisas que se encontram às portas da mi nha car-

ne. 

Minha pergunta era o olhar com que as olhava. 

Sua resposta era a sua beleza. 

   . Canto:   Um hino ao Senhor   (HE 120) 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 116.1-2, 12-19 

   . Solo 

   . Tu nos amas por primeiro  (Sören Kierkegaard) 

Ó Deus que nos amaste por primeiro, 

Falamos de ti 

Como de um simples episódio histórico, 

Como se, uma única vez, 

Nos tivesses amado por primeiro. 

Assim o fazes, sempre. 

Tu nos amas por primeiro 

Todas as vezes, durante toda a vida. 

Quando nos despertamos, de manhã, 

E voltamos para Ti o nosso pensamento, 

És sempre o primeiro, já nos amaste por primeiro. 

Se me levanto, de madrugada, 

E dirijo a Ti, neste precioso instante, 

O meu espírito, 

Já me precedeste, já me amaste por primeiro. 

Quando me afasto das distrações 

E me recolho para pensar em Ti, 

Já foste o primeiro. 

Assim é sempre. 

 

  Quando me afasto das distrações 

E me recolho para pensar em Ti, 

Já foste o primeiro. 

Assim é sempre. 

E nós, mal-agradecidos, falamos como se, 

Apenas uma vez, 

Nos tivesses amado por primeiro. 

   . Canto:  O Jardim de oração  HE 344  (manhã) 

 

LOUVOR E GRATIDÃO 

   . Eurico, o violão e nossa vozes dirigidas aos Céus. 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

    . Leituras bíblicas: Gn 18.1-15 (21.1-7), Rm 5.1-8, Mt 

9.35-10.8 (9-23) 

    . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Momentos de ação de graça 

   . Pelo mar desconhecido da caridade 

Jesus, Salvador da atividade humana, 

À qual vieste dar uma razão de ser, 

Jesus, Salvador da dor humana, 

A que vieste dar um valor de vida, 

Jesus, seja a Salvação da unidade humana, 

Forçando-nos a abandonar as nossas mesquinhezas 

E, apoiados em Ti, a aventurar-nos 

Pelo mar desconhecido da caridade. 

                (Teilhard de Chardin)   

   . Pai Nosso  

  .  Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

“Precisamos decidir como podemos ser valiosos, em vez de 

pensar em quão valiosos somos.  Francis Scott Fitzgerald” 

   .  Canto:  Fraternidade Cristã  HE 396 

   .  Recolhimento das ofertas e dízimos 

   .  Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 
 


