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“Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai 

 ao Senhor, todas as terras”.  

(Salmo 96.1) 
 

  

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 02 de junho de 2013 

 9º Domingo no Tempo Comum 
Tema: Diga uma palavra e meu menino ficará bom!  

Lucas 7:1-10 

 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Querido Deus             {Martinho Lutero} 

Querido Deus e Pai de toda a misericórdia, 

Dá-nos teu Espírito Santo. 

Que ele nos desperte e aconselhe a buscar 

tua glória 

Com seriedade e com toda a dedicação 

E agradecer-te de todo o coração 

Por todos os incontáveis e extraordinários 

bens e dádivas 

Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. 

A ele louvor e gratidão 

Glória e honra para sempre.  

   . Canto: “Com Glória Coroai” HE 130 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 96 {p. 821} 

   . Solo 

  . A nossa pouca fé             {Cardeal Martini} 

E nós, senhor? 

Não tememos dizer-Te que nos encontramos, agora, 

Como os teus primeiros discípulos. 

A nossa fé é companheira 

Da parca disponibilidade, da rigidez de coração, 

Da dureza, da incapacidade de Te compreender. 

Repreende-nos, Senhor, 

Para que o nosso coração possa acolher-Te! 

Faze com que não nos amedrontemos 

Da nossa dureza de coração, 

Mas que, perseverando na oração, 

Possamos colher os sinais da tua presença. 

 

 

 

 

  

   . Canto: “Vigiar e Orar” HE 472    {manhã} 

   . Momentos de louvor   {noite} 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: 1 Rs 18.20-21 (22-29) 30-39 

     {p. 539-540}, Gl 1.1-12 {p. 1534},  Lc 7.1-10 
     {p. 1344} 

   . Mensagem 

 

COMUNHAO 

   . Convite à mesa 

   . Ao Senhor Jesus            {Angelus Silesius} 

Aproximo-me de ti, Senhor, como do meu raio de sol 

Que me dá luz, me aquece e me torna um ser vivo. 

Se então de mim te aproximas como da terra, 

Logo meu coração será a mais bela primavera.  

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Suscipe                 {Inacio de Loyola} 

Senhor, toma e recebe toda a minha liberdade, 

A minha memória, a minha inteligência 

E toda a minha vontade. 

Tudo o que tenho e possuo, foste tu que mo deste: 

A ti o devolvo, Senhor.  

Tudo é teu, podes dispor segundo tua plena vontade. 

Concede-me teu amor e tua graça, 

Que isso me basta. 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” HE 420 

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

Amém. 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 

 


