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Domingo, 08 de julho de 2018
13º Domingo do Tempo Comum
"Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos senhores, e o olhos da serva, na mão de sua senhora,
assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós." {Salmo 123.2}

─────────────────────────

LITURGIA

ADORAÇÃO

────────────────────────
PROCLAMAÇÃO

Prelúdio
Ó Tu, que consolas meu coração
No tempo da dor!
Ó Tu, que és o tesouro de meu espírito
Na amargura da ausência!
Aquilo que a imaginação não concebe,
E que o entendimento não viu,
A partir de Ti visita minha alma;
Por isso me volto a Ti em adoração.
Por Tua graça mantenho meu olhar amoroso
Fixo na eternidade.

{Rûmi}

Canto: HE 75 “Invocação” (1ª música)

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Salmo 123 {p. 848}

Solo/Coro

Momentos de silêncio
Pai celestial!
Que aprendamos o que é tão difícil
de aprender em meio à
sociedade humana,
especialmente em seu tumulto:
o que significa ser homem,
e aprendamos que isso
piedosamente é demandado.
Que o aprendamos, e caso
o tenhamos esquecido,
tornemos a aprender do lírio e do pássaro!
Que o aprendamos, senão
de uma só vez e cabalmente,
ao menos em parte e pouco a pouco!
Que aprendamos agora do lírio e do pássaro:
Silêncio, obediência e alegria!

{Søren Kierkegaard}

Canto: HE 91 “Hora bendita” (manhã)
Momentos de Louvor: (noite)
Cancioneiro 118 “Jesus Cristo mudou meu viver”
Cancioneiro 24 “Bendito seja sempre o Cordeiro”

Leituras Bíblicas: Marcos 6.1-13 {p. 1306};
Salmo 48 {p. 779};
2 Samuel 5.1-5,9.10 {p. 428};
Ezequiel 2.1-5 {p. 1089};
2 Coríntios 12.2-10 {p. 1532}.
Mensagem

COMUNHÃO

Convite à mesa
Creio no Deus que se faz sacramento em todo que
aproxima, atrai, enlaça, abraça e une – o amor. (...)
Creio no Deus que se faz refração na história humana
e resgata todas as vítimas de todo poder capaz de
fazer o outro sofrer.
Creio em teofanias permanentes e no espelho da alma
que me faz ver um Outro que não sou eu.
Creio no Deus que, como o calor do sol,
sinto na pele, sem, no entanto, conseguir fitar ou
agarrar o astro que me aquece.
Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 63 “Lavapés”
Cancioneiro 47 “Comunhão”

{Frei Betto}

CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Senhor, decido-me a decidir.
Sinto de todos os lados e no meu próprio interior a
insinuação do comodismo.
Sou tentado pela vontade ridícula de ser transportado
através da vida em tapete mágico. E a fazer do meu
mundo uma afirmação de egoísmo e alienação.
Mas, a despeito de tudo e de minha própria
fragilidade, Senhor, decido-me a decidir.
(...) Não tenho e não quero outro caminho. Decidome a decidir. Decido.“Eis-me aqui, envia-me a mim”

{Jonas Rezende}

Canto: HE 180 “Um vaso de Bênçãos”
Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.
Benção Final e Tríplice Amém

