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“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, 

para os meus caminhos”. 

(Salmo 119.105) 

 

 
 

  

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 10 de julho de 2011 

15º Domingo Comum 
  LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Invocação 

Busco o Teu nome {Yunus Emré} 

Assim, 

Entre as rochas,  

Sobre os montes, 

Busco Teu nome. 

Busco Teu nome  

Como o buscam os pássaros 

Voando pelos céus, 

Os peixes nadando pelos mares, 

Os antílopes correndo pelas planícies. 

Como o homem que ama e deseja, 

Busco Teu nome: Deus... 

Amo Teu nome. 

Canto louvores, 

Agradeço, 

Enumero e digo Teus atributos. 

Amo Teu nome. 

Conheci o mundo e as coisas. 

Aprendi. 

E, apesar de tudo, 

Não conheço nem o mundo nem as coisas. 

Minha cabeça está descoberta, 

Descalços os meus pés. 

A tudo renuncio; 

Sigo, porém, buscando o Teu nome... 

Com a voz de todos aqueles 

Que Te amam e Te chamam: 

Amo Teu nome. 

    . Canto: “Ao Deus Supremo”  HE 110 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 119.105-112 

   . Momentos de oração 

Suspeito que a oração no judaísmo, apesar de usar pa-

lavras, seja um fenômeno do lado direito do cérebro. Seu 

propósito é mais emocional que racional. Perguntar: 

'Qual o sentido da oração?' é tão irrelevante quanto 

perguntar: 'Qual o sentido do por do sol?' ou 'Qual o 

sentido de uma flor?'...  As palavras funcionam como um 

tipo de mantra, dando ao nosso lado racional algo para  

 mantê-lo ocupado para que nosso lado não-racional possa 

decolar e voar... Não é falar com Deus, é muito mais usar 

palavras e música para virmos à presença de Deus na espe-

rança de que seremos transformados fazendo isso.   

{Harold Kushner} 

   . Canto: “União fraterna”   HE 395  {manhã} 

 

LOUVOR 

   . Eurico, Patrícia, Bianca, Luiza e nós... 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 25.19-34, Rm 8.1-11, Mt 13.1-9, 

18-23. 

   . Mensagem 

 

EUCARISTIA 

   . Credo  {Paulo Roberto Rodrigues} 

Creio em Deus, Vida e Amor. 

Só assim é que vivemos e existimos. 

Creio nas ternas e eternas relações humanas, 

Na saborosa teimosia da esperança, 

Na companhia universal dos artistas 

e na confraria multiforme  

dos apaixonados pela vida – defensores da paz. 

Creio que cada criatura reflete o toque sempre inovador 

do sempiterno Criador 

e que é possível um tempo de felicidadania, 

Pois o Amor soprou seu aroma sobre nós, 

perfumando nosso caminho com a brisa 

de sua rebeldia. 

Creio que Ele veio ao nosso encontro 

E  nos convida a trilhar o seu futuro. 

Não estamos sozinhos... Estamos em Deus!” 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Pai nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

“Tudo vem de Ti, Senhor...” 

   . Canto: “Despedida” HE 498 

   . Consagração das ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém 

 

 
 


