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 “Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom e 

a sua misericórdia dura para sempre”. 

(Salmo 107.1) 

 

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, dia 26 de julho de 2009 
17º Domingo Comum 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Oração: 

Se não falas, vou encher o meu coração com o teu silêncio e 

agüentá-lo. Ficarei quieto, esperando, como a noite em sua 

vigília estrelada, com a cabeça pacientemente inclinada. A 

manhã certamente virá, a escuridão se dissipará e a tua voz se 

derramará em torrentes douradas por todo o céu. Então as 

tuas palavras voarão em canções de cada ninho dos meus 

pássaros e as tuas melodias brotarão em flores por todos os 

recantos da minha floresta.   R. Tagore 

   . Canto: “A nova do evangelho” HE 05 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica:  Sl 14  

   . Solo 

   . Momentos de oração e silêncio 

   . Oração: 

Senhor, esta é a súplica que eu dirijo a ti: fere a raiz da misé-

ria do meu coração. Dá-me forças para viver alegremente as 

minhas alegrias e tristezas. Dá-me forças para que o meu 

amor frutifique em serviço. Dá-me forças para que eu nunca 

despreze o pobre, nem dobre os meus joelhos diante do poder 

insolente. Dá-me forças para elevar a minha mente muito 

acima da pequenez do dia-a-dia. E, finalmente, dá-me forças 

para entregar com amor a minha força à tua vontade.  
R. Tagore 

   . Canto:  “A história de Cristo” HE 02 (manhã) 

 

LOUVOR E GRATIDÃO (Noite) 

   . Eurico Marchon 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: 2 Sm 11.1-15, Ef 3.14-21, Jo  6.1-21.   

   . Mensagem:   

 

 EUCARISTIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Prece: 

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 tempesta-

de 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 somente!  
 R. Tagore 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

Não digas que és dono. 

Sempre que disseres 

Roubas-te a ti mesmo. 

Tu, que és senhor de tudo... 

Deixa os escravos rugirem, 

Querendo, 

Inutiliza o gesto possuidor das mãos. 

Seja  a árvore que floresce 

Que frutifica 

E se dispersa pelo chão. 

Deixa os famintos despojarem-te. 

Nos teus ramos serenos há florações eternas 

E todas as bocas se fartarão. 

                                                  (Cecília Meireles) 

   . Canto:  “Conta as muitas bênçãos” HE 338 

   . 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 

 

 
 


