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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 04 de agosto de 2013 
18º Domingo no tempo Comum 

Tema: Ser rico para a vida, ser rico para Deus  

(Lucas 12.13-21) 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO 
  . Prelúdio 
   . Solo 
   . Sinfonia universal 
Aleluia! 
Louvai a Deus em seu santuário, 
Louvai-o no seu majestoso firmamento! 
Louvai-o por seus grandes feitos, 
Louvai-o ao som de trombeta, 
Louvai-o com harpa e cítara! 
Louvai-o com pandeiro e dança, 
Louvai-o com instrumentos de corda e flautas! 
Louvai-o com címbalos sonoros, 
Louvai-o com címbalos  vibrantes! 
Tudo que respira louve o Senhor! 
Aleluia! 
   . Canto: “Eis-me convosco!” HE 296 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 107.1-9, 43 (p. 832) 

   . Solo 
   . Momentos de silêncio 
   . Ao ardente desejo  { Dhûl-Nûn} 
Morro, mas sem que morra em mim 
O ardor do meu amor por Ti. 
Teu amor é minha única meta, 
E jamais se acalmará a febre da alma. 
Meu espírito lança seu grito por Ti, 
E só em Ti se apóia toda a minha ambição; 
Tua riqueza, no entanto, está acima 
Da pobreza do meu humilde amor. 
Dirijo a Ti a minha oração 
E procuro em Ti meu último repouso, 
Para Ti sobe o lamento surdo, 
Tu atormentas meus pensamentos secretos. 
Oh! Dá-me, pois, Teu favor Para que, assim guiado, eu 
possa viver 
E por tua intercessão supere sem fadiga 
O rigor da minha pobreza. 

  
   . Canto: “Vigiar e Orar” HE 472 (manhã)  
   . Momentos de louvor  {noite} 
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Amós 8.1-12 (p. 1202), Colossenses 
 1.15-28 (p. 1555), Lucas 10.38-42 (p. 1357) 

   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Oração da intimidade com Deus  { Dag Hammarskhöld} 
Tu, que estás acima de nós, 
Tu, que és um dentre nós, 
Tu, que és  também em nós. 
Que todos Te possam ver também em mim, 
Que eu possa preparar o caminho para Ti, 
Que eu possa agradecer por tudo o que me tem acontecido. 
Que eu não esqueça jamais as necessidades dos outros. 
Conserva-me em teu amor, 
Assim como tu queres que os outros se conservem no meu. 
Que tudo em meu ser se transforme em teu louvor! 
Que eu jamais chegue a desesperar! 
Pois eu estou em tuas mãos 
E toda força e bondade estão em Ti. 
   . Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Dá-me um espírito puro – para que eu Te possa ver! 
Dá-me um espírito humilde – pra que eu Te possa ouvir! 
Dá-me um espírito amoroso – para que eu Te possa servir! 
Dá-me um espírito fiel – para que eu possa permanecer em Ti!  
{ Dag Hammarskhöld} 
   
  . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém 

 


