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Domingo, 03 de junho de 2018
8º Domingo do Tempo Comum
“Cantai com júbilo a Deus, força nossa; celebrai o Deus de Jacó.” {Salmo 81.1}

─────────────────────────

LITURGIA

────────────────────────

Momentos de Louvor (noite)
Cancioneiro 113 “Cada instante”
Cancioneiro 81 “Salmo 96”

ADORAÇÃO
Prelúdio
Coro MW “Pra sempre”
Toma-me pela mão;
seguir-te-ei decididamente, sem muita resistência.
Não me furtarei a nenhuma das tempestades
que se abaterão sobre mim nesta vida;
suportarei o embate com o melhor de minhas forças.
Mas dá-me, de vez em quando,
um breve instante de paz.
E não acreditarei, em minha inocência,
que a paz que descer sobre mim é eterna;
aceitarei a inquietude e o combate que se seguirão.
Gosto de demorar-me no calor e na segurança,
mas não me revoltarei
quando tiver de enfrentar o frio,
desde que me guies pela mão.
Seguir-te-ei por toda parte; e tentarei não ter medo.
Onde quer que eu esteja,
tentarei irradiar um pouco de amor,
desse verdadeiro amor ao próximo que há em mim (...)
Não quero ser nada especial.
Quero tão somente tentar tornar-me
aquela que já está em mim,
mas ainda busco seu pleno desabrochar.
{Etty Hilessum}

Canto: HE 137 “Louvai a Deus”

CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Salmo 81.1-10 {pg. 809}
Solo/Coro MW “Sanctus”
Momentos de silêncio
Preciso encontrar-te breve, Silêncio Absoluto...
Pois estou cansada dos roucos ruídos
das ruas e das gentes que gritam e se agitam
numa busca erradia de renovação.
Desta renovação que não desejo
de um mundo em que estou à parte.
Sim, preciso encontrar-te breve, Silêncio Absoluto,
num abraço invulgar, onde me esqueceria da vida
e, quem sabe, então seria eu mesma.
Talvez só por um minuto,
prendida em Teus braços tecidos de Paz.
Silêncio Absoluto...

{Marília Vernet}

PROCLAMAÇÃO

Leituras Bíblicas: Marcos 2.23-3.6 {pg. 1299};
II Coríntios 4.5-12 {pg. 1523};
Deuteronômio 5.12-15 {pg. 254};
Salmo 139.1-6,13-18 {pg. 855};
I Samuel 3.1-20 {pg. 378}.
Mensagem
Coro MW “Cordeiro de Deus”

COMUNHÃO
Convite à mesa

Espírito de Deus,
que pairas sobre as águas de nosso caos,
inspira em nós uma vida generosa.
Vento de Deus,
que danças sobre o deserto de nossa relutância,
conduze-nos ao oásis da celebração.
Sopro de Deus,
inspiração da comunicação entre estranhos,
faze-nos canal de tua paz.

{Kate Mcklhagga}

Pai Nosso e Partilha
Canto: Cancioneiro 31 “Perdão, Senhor”
Cancioneiro 36 “Buscai primeiro o
Reino de Deus”

CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Não posso me dar ao luxo de receber-Te como
hóspede e de deixar-Te apenas na sala de visitas.
Vem, em roupa de serviço, com Tuas ferramentas,
pois não quero ser mais que uma forja de trabalho
de onde possas atender às imprecisões do mundo.

{Dom Hélder Câmara}

Canto: HE 404 “Convite ao trabalho”
Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.
Benção Final e Tríplice Amém

