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“O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele me foi 

por salvação; este é o meu Deus; portanto, eu o louva-

rei; ele é o Deus de meu pai; por isso, o exaltarei”. 

(Êxodo 15.2) 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 24 de julho de 2011 
17º Domingo Comum 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Litania de Adoração (Salmo 91:1-6, 14b-16) 

Dirig: Você que habita ao amparo do Altíssimo, e 

vive à sombra do Onipotente, 

Congreg: Diga ao Eterno: “Meu refúgio, minha 

fortaleza, meu Deus, eu confio em ti!” 

Dirig: Ele livrará você do laço do caçador, e da 

peste destruidora. 

Congreg: Ele o cobrirá com sua penas, e debaixo 

de suas asas você se refugiará. O braço dele é es-

cudo e armadura. 

Dirig: Você não temerá o terror da noite, nem a 

flecha que voa de dia, 

Congreg: nem a epidemia que caminha nas trevas, 

nem a peste que devasta ao meio-dia. 

Todos: O seres humanos me invocarão e eu os res-

ponderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei 

e glorificarei. Vou saciá-lo de longos dias e lhe fa-

rei ver a minha salvação. 

   . Canto: “Louvor ao Eterno Deus” HE 106 

   . Oração: 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 114 ou Ex 15.1b-11, 20-21 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   . Oração:  

Eu sei pouco de mim, mas tenho a meu favor tudo o 

que não sei. E por ser um campo virgem, está livre 

de preconceitos. Tudo o que não sei é o que consti-

tui minha largueza.  

É com ela que eu compreenderia tudo. 
Clarice Lispector 

   . Canto: “Vivificação” HE 97 

 

LOUVOR E GRATIDÃO 

O coração alegre é como o bom remédio, porém o 

espírito abatido seca até os ossos.  
(Salomão) 

   . Momentos de louvor 
     

 

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Ex 14.19-31, Rm 14.1-12, Mt 

18.21-35. 

   . Mensagem:   Manhã:  Reverendo Sergio Duarte  

                           Noite:    Luciana Mano 

 

COMUNHÃO 

    . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Litania da esperança 

Dirigente: Na bruma leve das paixões que vêm de den-

tro, tu vens chegando pra brincar no meu quintal. 

Todos: Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. 

Dirigente: Da cepa nasceu a rama, da rama nasceu a 

flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. 

Todos: Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. 

Dirigente: Amanhã será um lindo dia, da mais louca 

alegria que se possa imaginar 

Todos: Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais 

   .  Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele 

que é o cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajusta-

do e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a 

justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio 

aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ef 4:16 

   . Canto: “A Mensagem Real” HE 427 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Consagração das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  
Dirigente: Ó Deus Espírito, conduz nosso povo a uma 

terra livre, cheia de luz e ternura, onde a justiça seja 

colhida com nossas mãos, onde os frutos produzidos 

sejam partilhados por todos. 

Todos: Amém! 

Congreg: Ó Deus Pai e Mãe, transforma os limites e 

muros que nos separam em canteiros de flores, onde 

todos sejamos crianças. 

Todos: Amém!  

Dirigente: Que o Fogo do Espírito aqueça sempre nossa 

comunidade, aqueça nossas vidas e dissipe de nossa 

terra toda a escuridão!  

Todos: Amém. Amém. Amém. 



 


