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“No tocante a mim, confio na tua graça; regozije-se 

o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Se-

nhor, porquanto me tem feito muito bem”. 

(Salmo 13.5-6)  

 

 

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

 

Domingo, 26 de junho de 2011  
13º Domingo Comum 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

“Mas se Deus é as flores e as árvores 

e os montes e o sol e o luar, 

então acredito nele, 

então acredito nele a toda a hora, 

e a minha vida é toda uma oração e uma missa, 

e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. 

... É que ele quer que eu o conheça 

como árvores e montes e flores e luar e sol. 

E por isso eu obedeço-lhe, 

... Obedeço-lhe a viver, espontaneamente, 

como quem abre os olhos e vê, 

E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes, 

E amo-o sem pensar nele, 

E penso-o vendo e ouvindo, 

E ando com ele a toda hora.” 
Fernando Pessoa 

   . Canto: “Um Hino ao Senhor”   HE 120 

 

CONFISSÃO E SILÊNCIO 

   . Leitura bíblica: Sl 13 

   . Solo 

   . Momentos de oração 

Litania: 

Oficiante: Ó Cristo, da tua plenitude todos nós temos recebido 

graça sobre graça.  Tu és nossa esperança eterna;  És paciente 

e cheio de misericórdia; És rico para com todos os que te invo-

cam. 

Congreg: Salva-nos, Senhor. 

Oficiante: Ó Cristo, fonte da vida e da pureza, tiraste nossos 

pecados. Na cruz foste traspassado pelas nossas transgressões 

e moído pelas nossas iniqüidades. 

Congreg: Salva-nos, Senhor. 

Oficiante: Ó Cristo, obediente até a morte, manancial de todo 

o conforto, nossa vida e nossa ressurreição, nossa paz e recon-

ciliação: 

Congreg: Salva-nos, Senhor. 

 

 Oficiante: Ó Cristo, Salvador de todos os que confiam em ti, 

esperança de todos os que morrem por ti, e alegria de todos os 

teus santos: 

Todos: Salva-nos, Senhor.   

   . Canto: “Mais de Cristo” HE 288 (manhã) 

 

LOUVOR E GRATIDÃO (Noite) 

   . Motivos de louvor 

    

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Gn 22.1-14, Rm 6; 12-23; Mt 10.40-42. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

“Meu Deus, que divina bebida esperas dessa taça transbordan-

te da minha vida?  

Meu poeta, o teu prazer é contemplar a tua criação através dos 

meus olhos, e ficar silenciosamente postado nos umbrais dos 

meus ouvidos para ouvir a tua própria harmonia eterna? 

O teu mundo tece palavras no meu pensamento, e a tua alegria 

as torna melodiosas. Em teu amor tu te entregas a mim, e de-

pois sentes em mim a tua própria e completa doçura.” 
R. Tagore 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

    

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

“Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo 

sobre a tua cabeça.”Ec. 9:8 

   . Canto: “Serviço do Crente”  HE 404 

“Tudo vem de Ti, Senhor e do que é Teu To damos, amém!” 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém. 

 

 

 

Que o sol aqueça sempre nossas vidas e dissipe de nossa 

terra toda a escuridão! Amém. Amém. Amém! 

 


