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Domingo, 01 de julho de 2018 
12º Domingo do Tempo Comum 

"Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste  
e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim." {Salmo 30.1} 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

ADORAÇÃO 

Prelúdio  
Coro MW “Santo! Santo! Santo!” 

Como se poderia falar corretamente do amor 
Se tu fosses esquecido 
Ó Deus de amor, 
De quem provem todo amor no céu e na terra; 
Tu, que nada poupaste, 
Mas tudo entregaste em amor; 
Tu que és amor 
De modo que o que ama 
Só é o que é se permanecer em Ti! 
Como se poderia falar 
Corretamente do amor 
Se tu fosses esquecido 
Tu que revelaste o que é o amor; 
Tu, nosso salvador e reconciliador, 
Que deste a Ti mesmo para libertar a todos! 

{Søren Kierkegaard} 
 

Canto: HE 70 “Invocação” 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 30 {pg.763} 
Coro MW “Plena dedicação” 
Momentos de silêncio  
 

Senhor, ninguém vive tão à espera como tu!  
Na tua misericórdia esperaras por todos: 
pelos que estão longe e pelos que estão perto.  
Pelos que se lembram e pelos que têm  
o coração submerso no esquecimento mais fundo.  
Pelos que todos os dias rezam a ti:  
“Vem, Senhor”  
e por aqueles cuja oração é uma ferida silenciosa,  
um tormento ou uma revolta.  
É bom saber que esperas por todos. 
E que na imensidão compassiva da tua espera 
cada um pode reaprender  
o sentido verdadeiro da esperança. 

{José Tolentino Mendonça} 
 

Canto: HE 98 “Oração do Peregrino” (manhã) 
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro 116 “Igual a Jesus” 

Cancioneiro 20 “Digno és de glória” 

PROCLAMAÇÃO 
Leituras Bíblicas: Marcos 5.21-43 {pg.104}; 

1Samuel 1.1,17-27 {pg.374}; Salmo 130 {pg.851}; 
Lamentações 3.22-23 {pg. 1083}; 2 Coríntios 8.7-15 
{pg. 527}. 
 

Mensagem 
Coro MW “Haja paz na Terra” 
 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 
 

Humilde Deus, nós temos Te buscado nos céus e nos 
dirigido a Ti em complexas religiões abstratas; 
pensávamos que entenderíamos os Teus propósitos 
ouvindo as alturas e aos poderosos; nós queríamos o 
melhor e o maior.  
Conduze nossos corações e mentes até o mais íntimo e 
mais profundo de Ti – Tu que Te reduziste a nada por 
amor de nós –, a fim de que possamos, assim, viver a 
simples realidade.  
Permite-nos descer ao âmago, ao âmago da terra,  
onde o fogo consumirá a escória de nossa religião,  
onde apenas a chama da esperança possa brilhar.  
Permite-nos descer à profundeza, ao mais profundo 
oceano, onde o peso da água esmagará nossa rarefeita 
teologia, onde apenas os cegos veem e apenas os surdos 
ouvem. Amém.  

{Alison Norris} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 31 “Perdão, Senhor” 
             Cancioneiro 36 “Buscai primeiro o Reino de Deus”                  

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Ó tu, que és único como o sol, vem! 
Sem ti, o jardim e as folhas empalidecem, vem! 

O mundo sem ti é pó e cinzas. 
Este banquete, estes regozijos sem ti perdem o vigor, vem! 

{Rûmi} 

Canto: HE 404 “Convite ao Trabalho” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 

Benção Final e Tríplice Amém 

 


