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 Domingo, 07 de julho de 2019 
14° Domingo do Tempo Comum  

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Chorinho ao meu Senhor” 
 

É a ti que busco 
 

Oh Deus, em todos os templos 
encontro os que te buscam. 
Em todas as línguas que existem 
os povos te louvam. 
Algumas vezes frequento 
o claustro cristão e outras, a mesquita, 
mas é a ti que busco de templo em templo.  

{hino sufi em Deus fora do espelho, Jonas Rezende} 

 
Canto: HE 120 “Um hino ao Senhor” (manhã) 
 

  CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 66.1-9 {pg. 792} 
Solo/Coro “O Pai Nosso sertanejo” 
Momentos de silêncio 
 

Tocando a terra 
Ande como se estivesse beijando  
a terra com seus pés, 
como se estivesse massageando a terra. 
As suas pegadas serão  
como marcas de um selo imperial 
Chamando o agora de volta ao aqui; 
para que a vida esteja presente; 
para que o sangue  
traga a cor do amor ao seu rosto;  
para que as maravilhas da vida se manifestem,  
e todas as aflições sejam transformadas  
em paz e  alegria. 

{Thich Nhat Hanh} 

 

Momentos de Louvor: (noite) 
      Cancioneiro 53 “A começar em mim” 
     Cancioneiro 26 “Ele é exaltado” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Isaías 66.10-14 {pg. 995} 
 Gálatas 6.1-6,7-16 {pg. 1540}  
 Lucas 10.1-11 {pg. 1353}        
Mensagem 
Coro MW “Na noite silenciosa” 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa  
 

Venha 
Vamos viver com senso de urgência 
porque o mundo acaba de surgir 
na noite prateada pela luz da lua azul   
e a vida depende em tudo de nós dois 
para cumprir seu eterno propósito 
de festa e de perpetuação 
no jardim de delícias desconhecidas 
em que o único e imperdoável pecado 
é negar passagem ao turbilhão criador 
que usa nossos corpos como os instrumentos 
de uma imorredoura alegria.  

{Jonas Rezende} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 48 “Cio da Terra” 
 Cancioneiro 94 “Renascer na Esperança” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

A terra é maior que o universo inteiro 
 

Os mitos bíblicos dizem que o Criador começou, 
fazendo as coisas grandes e distantes do universo, as 
estrelas, o Sol, a Lua.  Mas essas coisas grandes não 
lhe trouxeram felicidade. E ele afunilou o universo, 
criando a terra e as águas. Mas nem isso lhe bastou, 
era grande demais. Ele afunilou um pouco mais e fez 
um pequeno lugar, um jardim onde havia beleza e 
prazer, o Paraíso. E foi então que ele sorriu e disse: 
“É aqui que desejo caminhar...” Ande por aí com os 
olhos abertos: você verá que tenho razão. A terra é o 
centro do universo. Não há galáxia que se compare 
em mistério ao mistério de um ipê florido. Nem 
estrela gigante que se compare em beleza à beleza de 
uma teia de aranha. E nem constelação que seja capaz 
de conter a alegria do sorriso de uma criança. 

{Rubem Alves} 
 

Canto: HE 338 “Conta as muitas bênçãos”                           
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


