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Domingo, 10 de junho de 2018
9º Domingo do Tempo Comum
"Espere Israel no senhor, pois no Senhor há misericórdia; nele, copiosa redenção." {Sl 130.7}

─────────────────────────

LITURGIA

ADORAÇÃO

────────────────────────
PROCLAMAÇÃO

Prelúdio
Coro MW “Justo, és Senhor”
Um novo credo
Creio no Deus desaprisionado
de todas as religiões existentes e por existir.
Deus que precede de batismos,
preexiste aos sacramentos
e desborda de todas as doutrinas religiosas.
Livre dos teólogos, derrama-se graciosamente
no coração de todos: crentes e ateus,
bons e maus, dos que se julgam salvos
e dos que se creem filhos da perdição...
Deus ourives em cada ínfimo elo
das partículas elementares,
da requintada arquitetura do cérebro humano
ao sofisticado entrelaçamento do trio de quarks. (...)
Deus da arte que desnuda o real
e faz a beleza resplandecer prenhe
de densidade espiritual.
Deus bailarino que, na ponta dos pés,
Entra em silêncio no palco do coração e,
soada a música, arrebata-nos à saciedade.
{Frei Beto}

Canto: HE 126 “Sol da minha alma” (1ª melodia)

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Salmo 130 {pg. 851}
Solo/Coro MW “No viver, pensa em Deus”
Momentos de silêncio
Como uma árvore arrancada do solo,
como um rio separado de sua fonte,
a alma humana definha quando arrancada
daquilo que é maior do que ela.
A oração é o abrir-se ao maior.
Orar é se tornar uma escada
pela qual os pensamentos sobem até Deus
para juntar-se ao movimento despercebido
de todo o universo que se dirige a ele.

{Abraham Heschel}

Canto: HE 81 “Amparo Divino” (manhã)
Momentos de Louvor: (noite)
Cancioneiro 14 “Espírito do Trino Deus”
Cancioneiro 74 “Esta é a canção”

Leituras Bíblicas: Marcos 3.20-35 {pg. 1301};
II Coríntios 4.13-5.1 {pg.1523}; Gênesis 3.8-15 {pg.5};
I Samuel 8.4-20 {pg. 384}; 11.14-15 {pg. 388};
Salmo 138 {pg. 855}
Mensagem
Coro MW “E ao nome de Cristo”

COMUNHÃO
Convite à mesa
Ó Deus, Assim como os discípulos ouviram as palavras
de promessa de Cristo, e passaram a comer o pão e a
beber o vinho na dor de uma saudade e na alegria de
uma esperança, concede que ouçamos tuas palavras,
pronunciadas junto a cada coisa do nosso dia a dia.
O café, à nossa mesa, pela manhã; o gesto simples de
abrir a porta para sair, livre; os gritos das crianças, nas
praças; uma canção conhecida, cantarolada por um rosto
desconhecido; uma árvore amiga, que ainda não foi
cortada...
Que as coisas simples nos falem da tua misericórdia e nos
digam que a vida pode ser boa. Que estas dádivas
sacramentais nos façam lembrar daqueles que não as
recebem, que têm sua vida cortada, cada dia, no pão
ausente da mesa; na porta de prisão, de hospital, de asilo,
que não se abre; na criança triste, pés sem sapatos, olhos
sem esperança; nos hinos de guerra que glorificam a
morte; nos desertos onde outrora houve vida...
Também Cristo foi sacrificado. E que aprendamos que
participamos do sacrifício salvador de Cristo participando
do sofrimento dos seus pequeninos. Amém.
{Rubem Alves}

Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 32 “Sonda-me, ó Deus”
Cancioneiro 71 “Liberdade”
CONSAGRAÇÃO E ENVIO

Tu és, Senhor, o companheiro do meu peregrinar.
Onde quer que eu vá,
Teus olhares repousam sobre mim.

{Nicolau de Cusa}

Canto: HE 111 “Louvor e glória”
Recolhimento dos dízimos e ofertas

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

