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“Justo és, Senhor, e retos, os teus juízos.”
(Salmo 119.137)
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Domingo, dia 03 de novembro de 2013.
31º Domingo no Tempo Comum
Tema: Zaqueu!, desce Zaqueu! Lc 19.1-10
LITURGIA
ADORAÇÃO
. Preludio
. Solo
. Salmo 96 {versão judaica}
Canta e desperta!
Canta o que nunca foi cantado
Uma nova canção
Para Deus, de Deus, como Deus!
Dá-te conta do milagre diário
Alegre-se o céu e rejubile-se a Terra
E murmurem os mares à vitalidade do Senhor.
Como as ondas que quebram em canto
Num respirar que não é de ar, mas de água.
Sons do respirar do ciclo que se fazem música.
Respirar é um fluxo de Deus
É Deus que entra e sai,
Que acaricia o que tem que ser nutrido
E o canto que nada mais é do que o som
Do respirar quando apaixonado.
. Canto: Certeza do crente HE 388
MOMENTOS DE SILÊNCIO E VOLTA À FONTE
. Leitura bíblica: Sl 119.137-144 [p. 846]
. Solo
. As fontes { Sophia de Mello Breyner Andresen}
Um dia quebrarei todas as pontes
Que ligam o meu ser, vivo e total,
À agitação do mundo do irreal
E calma subirei até às fontes.
Irei até às fontes onde mora
A plenitude, o límpido esplendor
Que me foi prometido em cada hora
E na face incompleta do amor.
Irei beber a luz e o amanhecer,
Irei beber a voz dessa promessa
Que às vezes como um voo me atravessa,
E nela cumprirei todo o meu ser.
. Canto: Vontade soberana HE 270 {manhã}
. Momentos de louvor {noite}

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
. Leituras bíblicas: Hc 1.1-4, 2.1-4 [p. 1217], 2 Ts 1.1-4, 11-12
[p, 1564/65], Lc 19.1-10 [p. 1371]
. Mensagem
COMUNHÃO
. Convite à mesa
. Oração do abandono {Charles de Foucauld}
Meu Pai,
Entrego-me a ti,
Fazei de mim o que for de teu agrado.
O que quiseres fazer de mim, eu te agradeço.
Estou pronto para tudo, aceito tudo,
Desde que tua vontade se realize em mim,
Em todas as tuas criaturas,
Não desejo outra coisa, meu Deus.
Deponho minha alma em tuas mãos,
Eu te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração,
Porque te amo
E porque, para mim, é uma necessidade de amor dar-me
E entregar-me em tuas mãos, sem medida,
Com uma confiança infinita, pois és meu Pai
. Pai Nosso
. Partilha
ENVIO
. Musicar {Carlos Rodrigues Brandão}
Senhor,
faze de mim um instrumento
de tua música. Onde há silêncio
que eu leve o si. Onde houver dor
que eu leve o dó. Onde há a lágrima
que eu leve o lá. E onde houver trevas
que eu leve o sol.
. Recolhimento das ofertas
. Canto: Castelo Forte - Letra JR, Música ML
. Avisos e agradecimentos
. Bênção final
. Tríplice Amém

