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 Domingo, 16 de fevereiro de 2020 
8º Domingo do Tempo Comum 

 

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

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “Cristo é o Caminho” 
 

Senhor, provoca-me! 
Passa no meio de nós, onde quer que estejamos, 
Seja entre a multidão,  
Seja na solidão da prece recolhida, 
Seja na dureza da realidade cotidiana! 
Faze com que não haja diferença entre uma e outra, 
Que não reneguemos na rotina diária 
Aquele que desejamos conhecer sobre o monte. 
Faze com que haja unidade nos diversos  
momentos de nossa existência! 
Senhor, através da contemplação da Tua face 
Que, despertado do sono e ressuscitado da morte, 
Me infundes confiança, 
Desfaze, eu te suplico, os meus temores, 
Os meus medos, as minhas indecisões, 
Os meus bloqueios nas escolhas decisivas, 
Nas amizades, no perdão, 
Nas relações com os outros, 
Nos atos de coragem 
Para manifestar a minha fé, 
Dissolve os meus bloqueios, Senhor! 

{Cardeal Martini} 
 

Canto: HE  126  “Sol da minha alma” (1ª melodia) 
  

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Alternada: Salmo 119.1-8  {pg. 840} 

Coro MW “Guia-me na retidão” 
Momentos de silêncio 
 

Se dentro de mim houvesse bondade e gentileza 
se eu tivesse um coração feito de carne 
e de sangue e não de pedra,  
um lugar onde se pudesse caminhar 
alguns passos livremente com pés descalços 
então Deus e o meu próximo 
poderiam se encontrar ali. 
O centro do meu coração poderia  
se tornar o lugar no qual Deus 
pode escutar a oração pelo meu próximo  
e pode envolvê-lo com seu amor. 

{Henri Nouwen} 

Momentos de Louvor  

 Cancioneiro 93 “Xote da vitória”  
 Cancioneiro 15 “Enche-me Espírito” 

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 

Leitura Bíblica: Mateus 5.21-37 {pg. 1250} 
                                I Coríntios 3.1-9 {pg. 1501}; 
                            Deuteronômio 30.15-20 {pg. 291} 

 
Mensagem 
Coro MW  “Em teus caminhos de amor e paz” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
Creio no Deus que se faz sacramento em tudo que 
aproxima, atrai, enlaça, abraça e une – o amor. (...)  
Creio no Deus que se faz refração na história humana e 
resgata todas as vítimas de todo poder capaz de fazer o 
outro sofrer.  
Creio em teofanias permanentes e nos espelhos da alma 
que me faz ver um Outro que não sou eu.  
Creio no Deus que, como o calor do sol, sinto na pele, 
sem, no entanto conseguir fitar ou agarrar o astro que 
me aquece.  

{Frei Betto} 
 

Pai Nosso e Partilha 

Cancioneiro 38  “Saber amar” 
Cancioneiro 23  “Canção da chegada” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

A vida é uma ponte interminável. 
 Vai-se construindo e destruindo.  

O que vai ficando para trás  
com o passado é a morte.  

O que está vivo vai adiante. 
{Darcy Ribeiro}  

 

Canto: HE 324  “O grande amor de Deus” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


