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“Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos 

teus lábios se extravasou a graça; por isso, Deus te 

abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 06 de junho de 2010 

10º Domingo no Tempo Comum 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Oração comunitária 

Senhor, 

Nesta hora, enquanto a brisa suave da criação 

acaricia nossos corpos, 

e o vento do teu Espírito 

afaga nosso coração, 
queremos exalar o sopro tímido da nossa voz,  

numa súplica que se misture 

com o ar fresco da natureza, dizendo: 

—Vem, vento impetuoso e renova a face da terra! 

Quem dera tão fraco hálito alcançasse  

tua face na face de todos os povos. 

—Vem, vento impetuoso e renova a face da terra! 

Oxalá esse vento do céu nos areje a vida aqui na 

terra, 

e nos mova ao encontro de ti 

no encontro do próximo.    [Luiz Carlos Ramos] 

   . Invocação {HE 75} 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 146 

   . Solo 

Ensina-me, Senhor, a contemplar os movimentos e 
solicitações de teu Espírito, mesmo nas coisas que 

me pareçam as mais estranhas, nas idéias que me 

pareçam as mais confusas, nos gestos ousados que 

me surpreendem e espantam, mas que me abrem 

caminhos de melhores dias para viver as tuas bên-

çãos.   {Antonio José da Silveira} 

   . Canto: “Chuvas de Bênçãos” {HE 327} (manhã) 

Momento de louvor {noite} 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: 1 Rs 17.8-16 (17-24), Gl 1.11-24, 

Lc 7.11-17. 

   . Mensagem: Rev.Leonardo Amorim (manhã) 

                          Rev.Edson Fernando (noite) 

 

COMUNHÃO 

    . Convite à mesa 

Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ain-
da assim plantaria a minha macieira. O que me assusta 

não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. 

Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar co-

mo os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de 

viver como irmãos.  {Martin Luther King} 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

É graça divina começar bem. Graça maior persistir na 

caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir 

nunca. {D. Helder Câmara} 

  . Canto: “Despedida” {HE 489} 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém. 

  . Avisos e agradecimentos 

  . Bênção     [Luiz Carlos Ramos] 

Que o vento sopre suave sobre os seus ombros 

 trazendo sempre o aroma da paz; 

Que o fogo aqueça seu coração 
 deixando-o sempre pleno de ternura; 

Que a palavra que sair dos seus lábios, 

 e as que visitarem os seus ouvidos, 

 levem e tragam sempre  

 o som de uma bênção! 

   . Tríplice Amém. 

 
 


