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“Elevo a Deus a minha voz e clamo, 

 elevo a Deus a minha voz, para que me atenda”. 

(Salmo 77.1) 
 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 30 de junho de 2013 

13º Domingo Comum 
Tema: “Ele veio para construir mesmo quando destrói” Lucas 9.51-62 

 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo 
  . Dedicatória          {Raïssa Maritain} 

Eu quero cantar a ti Senhor 
Canções de lágrimas, canções de amor 
Ao som da harpa. 
Acolhe este grande desejo 
E de tuas fontes faz jorrar 
O canto de minha alma. 
Todas as fontes estão em ti: 
Da música, da fé e da poesia. 
A fonte de vida em teu sangue, 
Em tuas leis o fundamento  
De Toda harmonia. 
Mas em meu coração tudo falta. 
Que o amor nele cave bem  alto  
A fonte das lágrimas e do canto.  
E que tua bondade 
Nestes dons de minha pobreza 
Encontre encanto.  
   . Canto: Invocação HE 75 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Sl 77.1-2, 11-20 (p.803) 
   . Solo 
   . Momentos de silêncio 
   . Mostra-me as coisas como são    {Rûmi} 

Ó meu Senhor, 
Resolve todas as minhas dificuldades. 
Retira a ferrugem do espelho do meu coração. 
Tem piedade de mim 
E sê misericordioso comigo  
Por  tua graça e generosidade. 
Mostra-me as coisas tais como são.  
 

   

  . Canto: Vontade Soberana HE 270 
   . Momentos de louvor {noite} 
 

EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: 2 Rs 19.1-4 (5-7) 8-15a (p. 509), 

  Gl 5.1, 13-25 (p. 1539),  Lc 9.51-62 (p. 1353) 

   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
    . Convite à mesa 
Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, 
ainda assim plantaria a minha macieira. 
O que me assusta não é a violência de poucos, 
mas a omissão de muitos.  
Temos aprendido a voar como os pássaros, 
a nadar como os peixes,  
mas não aprendemos a sensível arte  
de viver como irmãos.          {Matin Luther King} 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 
 Fica proibido o uso da palavra liberdade,  
 a qual será suprimida dos dicionários  
 e do pântano enganoso das bocas.  
 A partir deste instante  
 a liberdade será algo vivo e transparente  
 como um fogo ou um rio,  
 e a sua morada será sempre  
o coração do homem.          {Thiago de Mello} 

   . Canto:  Oração HE 489 
   . Recolhimentos das ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. 
Amém. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
 


