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Domingo, 08 de setembro de 2019 
23° Domingo do Tempo Comum  

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Santo é o Senhor” 
 

Durante a jornada, facilmente nos encantamos 
com as sensações e com tudo o que 
experienciamos, e nos esquecemos do poder,  
da presença que nos habita. Esquecemos que a 
vida é um mistério e passamos a acreditar que ela é 
apenas uma fórmula matemática. Somente 
começamos a lembrar quando verdadeiramente 
perguntamos: Quem sou eu? Quem habita esse 
corpo? Quem realiza esse jogo e porque estou me 
movendo dentro dele? Uma pessoa sensata faz 
essas perguntas. Essa sensatez é o início do resgate 
de si mesmo – você está começando a sentir a 
fragrância do mistério. 

{Sri Prem Baba} 
 

Canto: HE 75 “Invocação” [1ª melodia] 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 1 {pg. 743} 
 
Coro MW “Habita em meu coração” 
 
Momentos de silêncio 
 

Nenhuma flor veste tão adoravelmente um azul 
como aquelas que crescem ao pé das montanhas 
geladas; nenhuma estrela cintila tão brilhantemente 
quanto aquelas que reluzem no céu polar; não há 
água tão saborosa e doce como a que salta no 
meio da areia do deserto; nenhuma Fé é tão 
preciosa como a que vive e triunfa na adversidade. 
A Fé provada traz experiência! 

{Charles Haddon Spurgeon} 
 
Momentos de Louvor (noite) 

Cancioneiro 77 “A vida em festa” 
Cancioneiro 75  “Salmo 100” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Lucas 14.25-33 {pg. 1364} 
 Filemon 1.1-21 {pg. 1580}  
 Jeremias 18.1-11 {pg. 1022} 
Mensagem 
Coro MW “Cordeiro de Deus” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

O corpo é onde é carne: 
o corpo é onde há carne 

e o sangue é alarme. 
O corpo é onde é chama: 
o corpo é onde há chama 

e a brasa inflama. 
O corpo é onde é luta: 
o corpo é onde há luta 

e o sangue exulta. 
O corpo é onde é cal: 
o corpo é onde há cal 

e a dor é sal. 
O corpo é onde 

e a vida é quando. 
{Affonso Romano de Sant'Anna} 

 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto:  Cancioneiro 32  “Sonda-me, ó Deus” 
             Cancioneiro 49  “Canção da Caminhada” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Façamos da interrupção um caminho novo. 
Da queda um passo de dança, 

do medo uma escada, 
do sonho uma ponte,  

da procura um encontro! 
{Fernando Sabino} 

 

Canto: HE 319 “Companhia de Deus” 
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


