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Domingo, 14 de abril de 2019 
 Domingo de Ramos                       

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Hosana” 
 

Que eu chegue a Ti, Senhor, 

por um caminho seguro e reto; 

caminho que não se desvie 

nem na prosperidade nem na adversidade, 

de tal forma que eu Te dê graças 

nas horas prósperas e nas adversas, 

conserve a paciência, 

não me deixando exaltar pelas primeiras, 

nem abater pelas outras. 

Que nada me alegre ou entristeça, 

exceto o que me conduza a Ti 

ou que de Ti me separe.(...) 

Concede-me, Senhor meu Deus, 

uma inteligência que Te conheça, 

uma vontade que Te busque, 

uma sabedoria que Te encontre, 

uma vida que Te agrade, 

uma perseverança que Te espere com confiança 

e uma confiança que Te possua, enfim. 
{São Tomás de Aquino} 

 

Canto: HE 26 “Hosana nas alturas” 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Sl 118.1-2,19-29 {pg. 839} 
Solo/Coro MW “Ó, dai graças ao Senhor” 
Momentos de silêncio 
 

Vem e tece o silêncio para os meus ouvidos. 

Vem e tece o descanso para os meus olhos. 

Vem e silencia a tribulações do meu coração. 

Sim, no percurso deste dia, vem! 
{adpt. Jan Jughes} 

 

Momentos de Louvor:  
 Cancioneiro 106 “Rendei graças ao Senhor” 
 Cancioneiro 10 “Mantos e palmas” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Lucas 19.28-40 {pg. 1371} 
Mensagem 
Coro MW “Inútil foi” 

 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Humilde Deus, nós temos Te buscado nos céus 
e nos dirigido a Ti em complexas religiões abstratas; 
pensávamos que entenderíamos os Teus propósitos 
ouvindo as alturas e aos poderosos;  
nós queríamos o melhor e o maior.  
Conduze nossos corações e mentes  
até o mais íntimo e mais profundo de Ti  
– Tu que Te reduziste a nada por amor de nós –, 
a fim de que possamos, assim,  
viver a simples realidade. 
Permite-nos descer ao âmago, ao âmago da terra, 
onde o fogo consumirá a escória de nossa religião, 
onde apenas a chama da esperança possa brilhar. 
Permite-nos descer à profundeza,  
ao mais profundo oceano,  
onde o peso da água esmagará nossa rarefeita teologia,  
onde apenas os cegos veem e apenas os surdos ouvem.  
Amém. 

{Alison Norris} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 32 “Sonda-me, ó Deus”  

            Cancioneiro 38 “Saber amar” 
                                  

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

O que vale na vida não é o ponto de partida 
e sim a caminhada. 

Caminhando e semeando,  
no fim terás o que colher. 

{Cora Coralina} 
 

Canto: HE 341 “Segurança e alegria”  
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


