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 Domingo, 26 de maio de 2019 

 6º Domingo de Páscoa  
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW  “Alegrai-vos no Senhor” 

Senhor! Dá-me a esperança, leva de mim 
a tristeza e não a entrega a ninguém. 
Senhor! Planta em meu coração a sementeira 
do amor e arranca de minha alma as rugas do ódio. 
Ajuda-me a transformar meus rivais em companheiros,  
meus companheiros em entes queridos. 
Dá-me a razão para vencer minhas ilusões. 
Deus! Conceda-me a força para dominar meus desejos. 
Fortifica meu olhar para que veja os defeitos 
de minha alma e venda meus olhos para que 
eu não cometa os defeitos alheios. 
Dá-me o sabor de saber perdoar e afasta de mim 
os desejos de vingança. 
Ajuda-me a fazer feliz o maior número 
possível de seres humanos, para ampliar seus 
dias risonhos e diminuir suas noites tristonhas. 
Não me deixe ser um cordeiro perante  
os fortes e nem um leão diante dos fracos. 
Imprime em meu coração a tolerância 
e o perdão e afasta de minha alma 
o orgulho e a presunção. 
Deus! Encha meu coração com a divina fé... 
Faz-me uma mulher realmente justa. 

{Rabindranath Tagore} 
 

Canto: HE 106 “Louvor ao eterno Deus” (manhã) 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 67 {pg.  793} 
Solo/Coro MW “A minha paz vos dou” 
Momentos de silêncio 
 

A oração torna nossos corações transparentes 
 e só um coração transparente pode escutar a Deus. 

{Madre Teresa de Calcutá} 
 

Momentos de Louvor: 
 Cancioneiro 55 “A beleza de Cristo” 
 Cancioneiro 90 “Brilha, Jesus” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: João 14.23-29 {pg. 1413} 
Mensagem 
Coro MW “Deus é amor” 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. 
Onde há ódio, que eu leve o amor. 
Onde há ofensa, que eu leve o perdão. 
Onde há discórdia, que eu leve a união. 
Onde há dúvida, que eu leve a fé. 
Onde há erro, que eu leve a verdade. 
Onde há desespero, que eu leve a esperança. 
Onde há tristeza, que eu leve a alegria. 
Onde há trevas, que eu leve a luz.  
Ó Mestre, 
Fazei que eu procure mais 
consolar que ser consolado; 
compreender que ser compreendido; 
amar que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, 
é perdoando que se é perdoado, 
é morrendo que se vive para a vida eterna. 

{São Francisco de Assis} 
 

Pai Nosso e Partilha 

Canto:  Cancioneiro 51 “Oração de São Francisco” 
             Cancioneiro 42 “Amor por mim” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Que a tristeza te convença 
Que a saudade não compensa 
E que a ausência não dá paz 

E o verdadeiro amor de quem se ama 
Tece a mesma antiga trama 

Que não se desfaz 
 

E a coisa mais divina 
Que há no mundo 

É viver cada segundo 
Como nunca mais... 

{Vinicius de Moraes} 
  

 

Canto: HE 126 “Sol da minha alma” (2ª melodia)                         
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


