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 Domingo, 30 de junho de 2019 
13° Domingo do Tempo Comum  

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Louvai a Deus, Senhor” 

 

Deus é Deus de amor  
que transforma a semente em árvore,  
em fruto que alimenta a vida, e, por vezes, o luto!... 
Deus é Deus de amor  
que muda o ninho dos pensamentos em ninho de luz;  
que muda as ideias em ação que nos conduz,  
ou deixa que nós caiamos, para compreender Jesus.  
Deus é Deus de amor  
que nos deu os pés, para que haja caminhada,  
nos ofertou as mãos, para dar trabalho à enxada;  
mas, se ferirmos o companheiro, erramos a estrada. 
Deus é Deus de amor  
que nos deu a cabeça para pensar,  
que nos premiou com o coração para amar;  
quem aceita o ódio, não pode cantar. 
Deus é Deus de Amor que tudo fez, 
sem usar o alarde, que tudo faz, 
mesmo que achemos tarde;  
que nunca diz: Sois covardes.  
Deus é Deus de amor  
que nos deu o verbo e nos ensina a falar, 
que nos deu a boca e nos ensina a cantar:  
que nos deu o coração e nos ensina a amar. 

{Francisco de Assis} 

 
Canto: HE 106 “Louvor ao Eterno Deus” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 16 {pg. 751} 
 

Solo/Coro “Jesus, alegria dos homens” 
 

Momentos de silêncio 
 

Abençoados são vocês,  
que puseram em ordem seu mundo interior, 

com a mente e o coração no lugar certo. 
Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. 

  {Mateus 5.8 - Eugene Peterson} 

 
Canto HE 398 “Vida e luz” (manhã) 

Momentos de Louvor (noite) 
      Cancioneiro 108 “Renovados de dia em dia” 
      Cancioneiro 85 “Salmo 30” 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: I Reis 19.15-16,19-21 {pg. 499} 

 Gálatas 5.1,13-25 {pg. 1539}              
 Lucas 9.51-62 {pg. 1350}        

Mensagem 
Coro MW “Relembre o momento” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

...Tira-me a luz dos olhos - continuarei a ver-te 
Tapa-me os ouvidos - continuarei a ouvir-te 
E, mesmo sem pés, posso caminhar para ti 
E, mesmo sem boca, posso chamar por ti. 
Arranca-me os braços e tocar-te-ei com o meu 
coração como se fora com as mãos... 
Despedaça-me o coração - e o meu cérebro baterá 
E, mesmo que faças do meu cérebro uma fogueira, 
Continuarei a trazer-te no meu sangue... 

{Rainer Maria Rilke} 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 

 Cancioneiro 54 “Deus da alegria” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

viver é super difícil 
o mais fundo 

está sempre na superfície 
{Paulo Leminski} 

 

Canto: HE 327 “Chuvas de Bênçãos”                           
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


