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 Domingo, 23 de junho de 2019 

10° Domingo do Tempo Comum  
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 

 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW  “Deus de amor      ” 
 

"...E não há melhor resposta 
que o espetáculo da vida: 
vê-la desfiar seu fio, 
que também se chama vida, 
ver a fábrica que ela mesma, 
teimosamente, se fabrica, 
vê-la brotar como há pouco 
em nova vida explodida; 
mesmo quando é assim pequena 
a explosão, como a ocorrida; 
mesmo quando é uma explosão 
como a de há pouco, franzina; 
mesmo quando é a explosão 
de uma vida severina." 

 
{João Cabral de Melo Neto - em Morte e Vida Severina} 

 
Canto: HE  324 “O Grande amor de Deus”    ( manhã)   
 
  CONFISSÃO 
 
Leitura Bíblica Responsiva: Sl  22.18-27  {pg.  757} 
Solo/Coro   “Lança teu fardo sobre o Senhor” 
Momentos de silêncio 
 

Buscando a face de Deus em todas as coisas, 
 em todas as pessoas, em todos os lugares,  

durante todo o tempo, e vendo a Sua mão em cada 
acontecimento - isso é contemplação 

 no coração do mundo. 
 

{ Madre Teresa de Calcutá} 

 
Canto  HE 234   “Palavras preciosas”      
Momentos de Louvor: (noite) 
      Cancioneiro  113  “Cada instante” 
      Cancioneiro    78  “Hoje é tempo de louvar a Deus” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: I Reis 19.1-15a; {pg. 540} 

                               Isaías 65.1-9    {pg. 994} 

                            Gálatas 3.23-29   {pg. 1536}              
                               Lucas 8.26-39 {pg.1347}        

Mensagem 
Coro MW   “E ao nome de Cristo” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Não chores pelo que perdeste, luta pelo que tens. 
Não chores pelo que está morto, luta por aquilo que 
nasceu em ti. Não chores por quem te abandonou, 
luta por quem está contigo. Não chores por quem te 
odeia, luta por quem te quer. Não chores pelo teu 
passado, luta pelo teu presente. Não chores pelo teu 
sofrimento, luta pela tua felicidade. Com as coisas 
que vão nos acontecendo vamos aprendendo que 
nada é impossível de solucionar, apenas siga adiante. 
 

                                                                                                        {Papa Francisco} 

 

Pai Nosso e Partilha 

Canto: Cancioneiro    99   “Não tenhas sobre Ti”   
            Cancioneiro   112    “Convite à Liberdade” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Todo mundo chama de violento  
a um rio turbulento, mas ninguém  
se lembra de chamar de violentas 

 as margens que o aprisionam. 
 

{ Bertolt Brecht} 
 

Canto:  HE  319   “Companhia de Deus”                           
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


