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“Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o 

meu gemido”. 

(Salmo 5.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 16 de junho de 2013. 
11º Domingo Comum 

Tema: As mulheres e seu mistério (Lc 7.36-50) 
LITURGIA 

 
ADORAÇÃO 
. Preludio 
. Coro 
. Aqui estamos, Senhor  {Luiz Carlos Ramos} 

Senhor, 
Tu nos deste olhos, mas preferimos não ver; 
Deste-nos ouvidos, mas preferimos não ouvir; 
Deste-nos mãos e pés, mas preferimos não movê-los. 
Nesta hora, porém, pela ação do teu Espírito em nós, 
ofertamos no teu altar o nosso olhar, 
para que, por tua luz, nos permitas ver a aflição do teu povo. 
Também inclinamos a ti os nossos ouvidos, 
para que tua voz nos ensine a ouvir o clamor que sobe 
da terra. 
Também estão aqui, Senhor, as nossas mãos e os nossos pés: 
recebe-nos em teus braços e permite-nos subir de nossa humi-
lhação; 
capacita-nos a repartir os dons recebidos, 
para que sejamos dignos da terra que tu nos dás. 
Que a terra seja para toda gente, 
que haja leite e mel em cada mesa, 
que a tua vida seja abundante na nossa vida. 
Amém. 
. Canto:  “Tributo de Louvor” HE 134 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 5.1-8 {p. 744}  
. O deserto é fértil  {D. Helder Camara} 
Bendito sejas, Pai 
Pela sede que despertas em nós, 
Pelos planos arrojados 
Que nos inspiras, 
Pela chama que és Tu mesmo 
Crepitando em nós... 
Que importa que a sede fique 
Em grande parte insatisfeita?... 
(Ai dos saciados!) 
Que importa que os planos 
Fiquem mais no desejo 
Do que na realidade? 
Quem sabe mais do que Tu 
Que o êxito independe de nós 
E só nos pedes o máximo de entrega 
E de boa vontade?... 
 

 . Coro 
. Momentos de silêncio 
. Canto: “Jesus, Pão da Vida” HE 141 (manhã) 
. Cânticos: Eurico e Patricia (noite) 
 
EDIFICAÇÃO 
. Leituras bíblicas: 1 Reis 21.1-10  (11-14) 15-21a {p. 503},  Gálatas 
2.15-21 {p. 1536}, Lucas 7.36—8.3 {p. 1346} 

. Mensagem 

 
COMUNHÃO 
. Convite à mesa 
. Comunhão eucarística {Teilhard de Chardin} 

Recebei, Senhor, esta Hóstia total, que a criação, emocionada ao 
vosso encanto, vos apresenta nesta nova aurora. Este pão, fruto de 
nosso esforço, por si mesmo, bem o sei, nada mais é que uma 
imensa desagregação. Este vinho, nossa dor, nada mais é, infeliz-
mente, que bebida dissolvente. Mas no fundo desta massa informe, 
colocastes - tenho certeza, pois o sinto - um irresistível e santifica-
dor desejo que nos leva a gritar, desde o ímpio ao crente: Senhor, 
fazei-nos um. 
. Pai Nosso 
. Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
. Bem-aventuranças para outro mundo possível  {Amós Lópes Rubio} 

Felizes são vocês quando compartilham o que têm, 
assim serão uma comunidade de vida. 
Felizes são vocês quando podem desfrutar do fruto do trabalho, 
assim serão uma comunidade honesta. 
Felizes são vocês quando podem conviver em pé de igualdade, 
assim serão uma comunidade de justiça. 
Felizes são vocês quando deixam de aferrar-se às posses, 
assim serão uma comunidade livre. 
Felizes são vocês quando sentem como própria a dor dos demais, 
assim serão uma comunidade de misericórdia. 
Felizes são vocês quando buscam educar seus filhos e filhas 
nos valores do Reino de Deus, 
assim serão uma comunidade de esperança. 
Felizes são vocês quando substituem a lei pelo amor, 
assim serão uma comunidade de graça. 
. Canto: “Despede-nos, Senhor” HE 88 
. Recolhimento das ofertas 
. Avisos e agradecimentos 
. Bênção final 
. Tríplice Amém. 
 

 


