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“O Senhor te responda no dia da tribulação; o nome 

do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santu-

ário te envie socorro e desde Sião te sustennha”. 

(Salmo 20.1-2) 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 17 de junho de 2012 
11º Domingo Comum 

 
 

LITURGIA 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Oração: 

Ó amado, Substância de tudo que vive 

Que regas a terra  

Com as águas da ternura 

Que inundas o mundo  

Com o perfume do amor. 

Deus Amante de tudo o que é bom 

Cristo Palavra que a tudo movimenta  

Espírito Sopro de tudo que é dom. 

Ö Deus, Bendita Mãe dos frágeis, 

O fulgor de Tua suave presença 

Continua nos fazendo nascer, 

Chamando-nos à Vida viver. 

Deus de Sara e de Maria  

De José e Barnabé, 

Deus de Francisco de Assis 

Faminto de Tua Glória, 

Sedento do Teu Amor. 

Deus do nada, 

Deus do Tudo, 

Deus do novo, 

‘Deus dos Antigos’. {Edson F. de Almeida} 

   . Deus dos antigos: Canc. nº 114    

 

CONFISSÃO E SILÊNCIO 

   . Leitura bíblica: Sl 20 

   . Solo 

   . Momentos de confissão 

   . Convite à adoração: 

Desde as montanhas inacessíveis, para além do deserto 

que nenhum pé humano calcou, até a extremidade do 

oceano desconhecido, sopra o espírito daquele que cria, 

incessantemente, e rejubila-se a cada átomo de pó vivifi-

cado graças à sua palavra! Oh, povo de Deus: busca in-

cessantemente a taça espumejante do infinito, a vida 

embriagadora que enche o coração, e prova ainda hoje a 

gota de felicidade proporcionada pelo ser que produz 

todas as coisas em si e por si mesmo! {adap. do texto O 

sofrimento do jovem Werther, de Goethe} 

  

 

   

   . Canto: Meu Senhor sou teu HE 325 {manhã} 

   . Motivos de louvor 

   . Momento de louvor (noite) 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: 1 Sm 15.34-16.13, 2 Co 5.6-10 (11-13) 

14-17, Mc 4.26-34. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Oração 

Desejo a ti, e a ti somente! Deixa que o meu coração o repita 

sem parar. Os desejos que dia e noite me distraem, no fundo, 

são falsos e vazios. Assim como a noite mantém escondida a 

súplica da luz, também no fundo da minha consciência ressoa 

este grito: Desejo a ti, e a ti somente! Assim como a tempes-

tade busca o seu fim na paz, embora lutando contra a paz 

com toda a sua força, assim é a minha revolta contra o teu 

amor. E mesmo assim o meu grito é: Desejo a ti, e a ti somen-

te!  {Tagore} 

   . Pai Nosso 

   . Partilha do Pão e do vinho 

 

CONSAGRAÇÃO 

 Lança o teu pão sobre as águas... Quem fica olhando o ven-

to, nunca semeará; quem fica olhando as nuvens, jamais co-

lherá.  Ec 11: 1 e 4  

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “A Mensagem Real” HE 427 

Bênção comunitária: 

Que o Senhor esteja conosco  

em todos os momentos, 

Nas alegrias mais fortes, 

Nas tristezas mais profundas, 

Que nos fortaleça, 

E segure nossas mãos  

Fazendo-nos sentir sua Graça 

E desfrutar seu amor 

   . Avisos e Agradecimentos  

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém. 

 

 


