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Domingo, dia 8 de Setembro de 2013
23º Domingo no Tempo Comum
Tema: A luta pela renúncia de si (Lucas 14:25-33)
LITURGIA DA PAZ
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
. Leituras bíblicas: Jeremias 18.1-11 {p. 1022},
Filemon 1.21 {p.1581}, Lucas 14.25-33 {p. 1364}
. Manhã: Sergio Duarte
. Noite: Edson Fernando
. Solo / Coral

INVOCAÇÃO
. Solo / Coral
Dirigente:
Estamos aqui reunidos
Em nome de Deus Pai e Mãe,
Que com sua mão bondosa
Criou todo o universo.
Em nome de Jesus que,
Com sua morte e ressurreição,
Nos trouxe a vida plena.
Em nome do Espírito Santo
Que com a luz nos traz a paz.
Louvado seja o nome do Senhor,
Agora e por toda a eternidade. Amém.
. Canto: “Louvor e glória” HE 111
. Oração
CONFISSÃO
. Leitura Bíblica: Salmo 139.1-6, 13-18 {p. 855/6)
. Não tenho inimigo no mundo { Rohani Khazain,
fundador da Associação Ahmadia}

Todos:
Quero esclarecer todos os Muçulmanos, Cristãos,
Hindus e Árias
que não tenho inimigo no mundo,
Pois amo a humanidade
como o faria uma mãe compassiva
para com o seu filho, ou inclusivamente,
mais intensamente.
Somente sou inimigo das falsas crenças
que assassinam a verdade.
Sentir simpatia para com a humanidade
é meu dever e
sentir aversão para com a falsidade, idolatria,
a crueldade, a maldade, a injustiça e imoralidade
é meu princípio.
. Solo / Coral
. Momentos de silêncio
. Canto: História de Cristo HE 02 {manhã}
. Momentos de louvor {noite}

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO

COMUNHÃO
. À descoberta do amor {Mahatma Gandhi}
Todos:
Ensaia um sorriso
e oferece-o a quem não teve nenhum.
Agarra um raio de sol
e desprende-o onde houver noite.
Descobre uma nascente
e nela limpa quem vive na lama.
Toma uma lágrima
e pousa-a em quem nunca chorou.
Ganha coragem
e dá-a a quem não sabe lutar.
Inventa a vida
e conta-a a quem nada compreende.
Enche-te de esperança
e vive à sua luz.
Enriquece-te de bondade
e oferece-a a quem não sabe dar.
Vive com amor
e fá-lo conhecer ao Mundo.
. Consagração dos elementos
. Pai nosso e partilha
CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Bem-aventurados os pacificadores porque
serão chamados filhos e filhas de Deus. Mateus 5: 9
. Canto: Maravilhosa Graça - Cancioneiro, 67
. Recolhimento dos dízimos e ofertas
. Avisos e agradecimentos
. Bênção final
. Tríplice Amém

Por favor não se esqueça de desligar seu celular. Obrigado!

