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 “Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai 

ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a 

glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na 

beleza da santidade”. 

(Salmo 29.1-2) 

 
 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo 14 de junho de 2009 
11º DOMINGO NO TEMPO COMUM 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã)  

   . Oração 

Senhor, não permita que a ansiedade 

Turbe a minha esperança. 

Ensina-me o exercício 

Cotidiano do perdão. 

Dá-me a paciência do servo confiante. 

Suaviza as arestas do rancor. 

Faze que minha amargura morra 

Na profundidade do mar. 

Que a ira não destrua o poder da ternura. 

Dá-me um espírito rebelde 

À indiferença, à cobiça, ao ódio. 

Sela-me com o amor. 

Tua piedade ilumine meu caminho, 

O jubilo de tua graça 

Me encha de forças. 

[Lic. Amarilis Pineda, da Igreja   

“Los Pinos Nuevos” de Cuba] 
   . Canto: “Vigiar e orar”  HE 472    

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 20 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã)  

   . Prece 

Ó Eterno, 

a Tua Palavra silencia  

os brados dos poderosos. 

Faze sossegar em nós 

a estupidez, a gritaria 

estressada e nervosa  

de um tempo esquecido de Ti. 

Dá-nos o silêncio da alma 

Para que no fundo  

De nós mesmos  

Possamos ouvir-nos, 

E ouvindo-nos, 

Ouvir-Te.  

   . Canto: “Confiança em Cristo”  HE 383 

 LOUVOR 

. Eurico Marchon 

 

EDIFICAÇÃO 

    . Leituras bíblicas: 1 Sm 15.34-16.13, 2 Co 5.6-10 (11-13) 

14-17, Mc 4.26-34 

    . Mensagem 

 manhã:   Sergio Duarte 

              noite:      Edson Fernando 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Credo da esperança  [Alexandre Fillordi]      
Creio em Deus Pai protetor, que ampara meus passos vacilan-

tes, guia-me  nas noites de temor e amigo nos dias de desespe-

rança; 
Creio em Deus Mãe amorosa, acolhedora das minhas limita-

ções, que sustenta os meus sonhos e mantém minhas esperan-

ças;  

Creio em Deus Salvador, que cuida de mim nos meus passos 

errantes, que me ensina o canto da vitória, sussurra palavras 

que encorajam viver; 

Creio em Deus Espírito, vento que acalenta a fúria do cotidia-

no, que inspira a carne fatigante e aponta sentido naquilo que 

os olhos não vêem;  

Creio em Deus  Sem-Palavras, além das religiões  e dos dog-

mas, além das palavras e definições, além de mim, de ti, de 

nós... 

Creio em Deus do jeito que sei crer. 

  

   . Pai Nosso 

    . Partilha  

 

CONSAGRAÇÃO 

“Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comi-

go?” 

   . Canto: “Submisso ao Senhor” HE 209  

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Avisos e agradecimentos  

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 
 

 


