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“Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos 

teus lábios se extravasou a graça; por isso, Deus te 

abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, 15 de julho de 2012 
15º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Invocação  {Amós López Rubio} 

Espírito de vida, vem e alenta-nos com teu amor e graça 

... 

Espírito de abertura, vem e converte-nos aos demais, 

sem medos nem exclusões... 

Espírito do universo, vem e comove-nos ao compasso 

dos teus gemidos. Amém. 

   . Canto: “Companhia de Deus” HE 319 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 24  

   . Solo 
   . Credo Deus {Jonas Rezende} 

(...) Eu sei que te amo mais 

Porque ouso te interpelar com paixão delirante 

Que me lança como seta e como sonda 

Na busca desesperada de tua verdade inatingível 

Sem a pretensão insensata do posseiro de pés pesados 

que se embriaga na ilusão de que conquista 

O impossível segredo dos teus pensamentos ocultos 

Já que me sinto preso ao desafio do teu coração sedutor 

e à minha insubornável sina de simples girassol que te 

busca e que te busca para sempre  

Quando a noite já vem... 

Eu sei que te amo mais 

Porque os meus olhos sustentam a luz do teu rosto 

E os joelhos não vergam nem tremem de medo. 

Eu sei que te amo mais 

Porque com ternura infinita 

Só te chamo de pai 

E nunca mais 

Rastejante e servil 

De Senhor. 

   . Canto: “Vigiar e Orar” HE 472 (manhã) 

   . Momentos de louvor: Canções parceria Jonas/Eurico 

 

EDIFICAÇÃO 

    . Leituras bíblicas: 2 Sm 6.1-5, 12b-19, Ef 1.3-14, 

Mc 6.14-29. 

 

    . Mensagem 

   . manhã: Rev. Edson F. de Almeida 

   . noite:    Rev. Pedro Alonso Puentes Reyes 

    

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa  

   . Vida muita vida {Jonas Rezende} 

Vida, muita vida, a própria 

Vida da vida; 

Vida por todos os poros; 

Vida que se revela no arfar dos pulmões, 

No incansável bombear do coração 

Vida que explode no cérebro que pensa, 

Só pensa e não pode parar de pensar 

Vida que é ritmo constante na dança dos  

Músculos, dos nervos, do próprio 

Atritar dos ossos envolvidos 

Por cartilagens enamoradas; 

Vida, muita vida, a própria vida; 

Vida, vida, vida, vida; vida nos olhos da boca, 

Vida nas palavras que se projetam 

Em busca de mais na vida, na vida dos outros, 

Na vida dos astros, nas leis imutáveis, 

Na vida de Deus, vida, a própria vida da vida –  

Tudo isso apenas me atinge,  

Com saber de eternidade, se eu descubro no outro  

O horizonte do amor. 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Credo final 

   . O teu jardim {Jonas Rezende} 

  (...) Procuro o céu e apenas vejo o forro 

do meu quarto tão frio e já desfeito 

é quando o amor divino como um jorro 

invade-me qual nunca havia feito. 

Tua voz faz tremer a minha cama 

E acende dentro em mim a eterna chama 

Que queima como a fúria de um vulcão. 

Sei então mais alegre que assustado 

Que todo entendimento é limitado 

E o jardim que escolheste é o coração. 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final e tríplice amém. 

 
 


