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 Domingo, 10 de fevereiro de 2019 
5º Domingo do Tempo Comum 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Meu Deus grandioso é” 

 

Vilancete 
  

Adorai, montanhas, o Deus das alturas, 
também das verduras. 

Adorai, desertos e serras floridas, 
o Deus dos secretos, o Senhor das vidas. 

Ribeiras crescidas, louvai nas alturas 
o Deus das criaturas. 

Louvai arvoredos de fruto prezado, 
digam os penedos: Deus seja louvado! 

E louve meu gado, nestas verduras, 
o Deus das alturas. 

{Gil Vicente} 
 

Canto: HE 129 “Glória à Trindade”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 138 {pg. 855} 
Solo/Coro MW “Das profundezas” 
Momentos de silêncio 
 

Cântico da esperança 
 

Que eu nunca peça para ficar livre dos perigos  
E sim tenha coragem para enfrentá-los.  
Que eu nunca mendigue a paz para a minha dor 
E sim coração forte para dominá-la.  
Que eu não procure aliados na batalha da vida 
E sim minha força.  
Que eu não anseie medrosamente pela salvação 
E sim tenha esperança e paciência  
para conquistar minha liberdade.  
Senhor, concede-me a graça 
de não ser tão covarde  
Para sentir a tua misericórdia 
apenas em meu triunfo.  
Permita-me encontrar o aperto de tua mão  
Dentro do meu fracasso 

{Rabindranath Tagore} 
 

Canto: HE 307 “Plena Confiança” (manhã) 
 

Momentos de Louvor: (noite) 
Cancioneiro 82 “Canta agora mesmo a Cristo” 
Cancioneiro 86 “Jesus Cristo: esperança para o mundo”

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 
Leitura Bíblica: Lucas 5.1-11 {pg. 1339} 
Mensagem 
Coro MW “Eu preciso de Jesus” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Eucaristia é Missão 
 

Falar de Eucaristia é falar de uma Missão. 
Não vivida com palavras, mas com a força do coração
A Eucaristia é a força que serve para nos unir. 
A Eucaristia traz-nos o Amor que não nos deixa desistir
Por isso, acredito que a Eucaristia é a Missão 
De viver verdadeiramente para o bem do nosso irmão
O Pão partido e repartido sobre a mesa do altar 
É o exemplo de Amor que Jesus nos veio dar 
O Pão da Eucaristia leva-nos a uma reflexão interior: 
Celebrar a Eucaristia é partilhar o Amor. 

{Susana Vilas Boas} 
 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 105 “Em gratidão” 
                        Cancioneiro 102 “É tua graça”              
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Viver é acalentar sonhos e esperanças,  
fazendo da fé a nossa inspiração maior. 

 É buscar nas pequenas coisas,  
um grande motivo para ser feliz! 

{Mario Quintana}
 

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 

 


