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Domingo, 29de setembro de 2019 
26° Domingo do Tempo Comum   

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Coro MW “A Deus demos glória” 
 

Mantenha seus olhos naquele que se recusa a 

transformar pedras em pão, que não pula de uma 

grande altura e abdica de governar com grande 

poder temporal.  Mantenha seus olhos naquele que 

diz: Bem-aventurados são os pobres, os mansos, os 

que choram e aqueles que têm fome e sede de 

justiça; bem-aventurados são os misericordiosos, os 

pacificadores e aqueles que são perseguidos por 

causa da justiça.  Mantenha seus olhos naquele que 

é pobre com os pobres, fraco com os fracos e 

rejeitado com os rejeitados. Aquele que fez essas 

coisas é a fonte de toda a paz. 
{Henri Nouwen} 

 

Canto: HE 106 “Louvor ao eterno Deus” 
  

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 146 {pg. 861} 

 
Coro MW “Buscai a Deus” 
 
Momentos de silêncio 
 

Sempre andaram em busca de Deus,  

mas nunca em busca de si mesmos.  

E Ele não está em outro lugar.  

Não há um Deus senão aquele dentro de cada um... 
{Hermann Hesse} 

 

Momentos de Louvor  
Cancioneiro 80 “A Primavera” 
Cancioneiro 78 “Hoje é tempo de louvar a Deus” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Lucas 16.19-31 {pg. 1367} 
 1 Timóteo 6.6-19 {pg. 1572}  
 Jeremias 32.1-3a,6-15 {pg. 1043} 

 Amós 6.1a,4-7 {pg. 1200} 
Mensagem 
Coro MW “Mostra Amor” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Ó Deus, nossos corpos são tão frágeis, 
nossos rostos urbanos tão marcados  

pela dureza da selva de pedras que habitamos, 
pela fumaça dos carros e das fábricas, 

pela indiferença com que, entre a multidão, 
tratamos e somos tratados pelos outros. 

Suplicamos-te a ajuda e o cuidado, 
Para que nosso coração não se endureça, 

Para que não percamos a ternura, 
Para que não nos trague a indiferença. 

Que não destruamos o jardim que criaste. 
Ainda que a sanha destrutiva humana,  

destrua as flores, 
Dá-nos força para resistir, lutar e crer:  
Ninguém jamais impedirá a primavera! 

 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto:  Cancioneiro 36 “Buscai primeiro o Reino de 
Deus” 
             Cancioneiro 152 “Renascer na Esperança” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Aprendi com as primaveras  
a deixar-me  cortar  

e  a voltar  sempre inteira. 
{Cecília  Meireles} 

Canto: HE 183 “Plena Consagração” 
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


