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“Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus 

adversários; endireita diante de mim o teu caminho.” 

(Salmo 5.8) 

 

 

 
 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 13 de junho de 2010 
11º  Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ABERTURA E MISTÉRIO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Abertura e mistério 

Quando não protegemos com grandes cuidados nosso 

mistério interior, não somos capazes de formar comuni-

dade. É esse mistério interior que nos atrai uns para os 

outros e nos permite criar amizades e relações amorosas 

duradouras. Uma relação íntima não exige apenas abertu-

ra mútua, mas também proteção respeitosa da singulari-

dade de cada um. {Henry Nowen} 

   . Canto:  “Ao Deus de Abrão” HE 105 

   . Oração] 

 

SOLIDÃO E ORAÇÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 5.1-8 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

As raízes do isolamento são muito profundas; não são 

atingidas pela propaganda otimista, pelas imagens de 

amor-substituto ou pelo companheirismo social. As raí-

zes alimentam-se da suspeita de que não há ninguém que 

se importe, que dê amor sem condições; que não existe 

lugar onde possamos ser vulneráveis sem que sejamos 

usados. As várias pequenas rejeições de todo dia – um 

sorriso sarcástico, uma observação petulante, uma recusa 

vigorosa ou um silêncio amargo – podem ser todas bas-

tante inocentes, nem mereceriam nossa atenção  se não 

suscitassem constantemente nosso medo humano básico  

de sermos deixados completamente sós... {Henry Nowen} 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto:  “Amparo Divino” HE 81 (manhã) 

 

LOUVORES E GRATIDÃO (Noite) 

   . Motivos de Louvor 

 

 PALAVRA  

   . Leituras bíblicas: 1 Rs 21.1-10 (11-14) 15-21ª, Gl 2.15-

21, Lc 7.36-8.3. 

   . Mensagem 

 

ALIMENTO E COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Credo  

Cremos num Deus, Pai/Mãe, ecumênico, criador de todas as  

raças; 

E em Jesus Cristo, seu amor feito corpo, que foi concebido 

pelo Espírito da Vida; 

Nasceu do povo, padeceu sob o império das verdades-sem-

bondade; 

Foi crucificado, morto e sepultado em nossas desavenças 

religiosas; 

Ressuscitou ao terceiro dia e está presente na saudade, na luta 

e na esperança dos homens e mulheres de boa vontade. 

Cremos no Espírito da Unidade, na religião da solidariedade, 

na ressurreição dos corpos oprimidos, na comunhão universal 

de todos os povos, no Eterno Reino de justiça, na vida eterna. 

Amém! 

   . Palavras das instituição da Santa Ceia 

   . Pai nosso 

 

ENTREGA E SERVIÇO 

Vamos, agora age, Senhor; 

Agita-nos e convoca-nos, 

Dá-nos logo tua luz, leva-nos contigo; 

Faze sentir teu calor e tua doçura: 

Depois vamos todos nos amar, e correr pelos campos. 

        {Agostinho de Hipona} 

   . Canto:  “Proclamai as Boas Novas” HE 408 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final   

   . Tríplice Amém 

 
 


