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 “Diz o insensato no seu coração: Não há 

Deus, corrompem-se e praticam abominação; 

já não há quem faça o bem. Do céu olha o 

Senhor para os filhos dos homens para ver se 

há quem entenda, se há quem busque a Deus.” 

(Salmo 14.1-2) 
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Domingo 29 de junho de 2008 

 13º Domingo Comum 

 
LITURGIA   

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Litania de chegada  

Dir: Oh, quão bom e quão suave 

é sentirmos o orvalho refrescante  

da divina presença. 

Congr: Que tal orvalho nos faça mais 

compassivos, mais ternos, mais irmãos. 

Dir: Oh, quão terrível é a aridez de  

viver a vida como se estivéssemos sozinhos. 

Congr:  O orvalho da graça abre  os poros  

do nosso corpo. Não estamos sozinhos.  

A vida é comunhão.  

Todos: É como o orvalho do Hermon, que desce 

sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a  

Sua bênção e a vida para sempre. (Sl 133:3) 

   . Canto: “A palavra da vida” HE 140 

 

CONFISSÃO 

   . Leituras bíblicas: Gn 22.1-14, Rm 6;12-23, Mt 

10.40-42 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Para meditar 

Quando chove, o perfume 

da terra molhada se levanta 

como o grande louvor da multidão 

silenciosa das coisas que nada significam. 
                  (Tagore) 

   . Momentos de silêncio 

   . Canto:  “A pedra fundamental” HE 205  (manhã) 

 

LOUVOR 

   . Motivos de louvor (noite) 

   . Eurico e seu violão e nossas vozes dirigidas aos 

Céus 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 13 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Afirmação de fé 

Cremos na unidade da Igreja, 

Casa dos pobres, 

Comunidade de fé, 

Mutirão de fiéis. 

Cremos na luta dos que sofrem, 

Que cuidam da terra, 

Que amam a vida, 

Que celebram a paz. 

Cremos na polifonia da Graça 

Que se revela nas diferenças 

De gêneros, cores, credos e etnias. 

Cremos no Grande Outro: 

Aquele que sendo eterno, 

Nos atrai com cordas humanas, 

E sendo humano 

Nos une com laços eternos.   (Luiz Carlos Ramos) 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

  CONSAGRAÇÃO 

“De graça recebei, de graça daí”  

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor”  HE 420 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém”. 

   . Oração de Consagração 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 

 

mailto:icirio@uol.com.br
http://www.igrejacristadeipanema.org.br/

