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 Domingo, 21 de julho de 2019 
16° Domingo do Tempo Comum  

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW 
 

(...) A tua presença é qualquer coisa  
Como a luz e a vida.  
E eu sinto que em meu gesto existe 
o teu gesto e em minha voz a tua voz. (...)  
Porque eu encostei minha face na face da noite  
e ouvi a tua fala amorosa. 
Porque meus dedos enlaçaram  
os dedos da névoa suspensos no espaço. 
E eu trouxe até mim  
a misteriosa essência da tua ausência. 
Eu ficarei só  
como os veleiros nos pontos silenciosos. 
Mas eu te possuirei como ninguém  
porque poderei partir. 
E todas as lamentações  
do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas. 
Serão a tua voz presente,  
a tua voz ausente,  
a tua voz serenizada. 

 
{Vinicius de Moraes} 

 
Canto Comunitário 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo15 {pg.751} 
Solo/Coro 
Momentos de silêncio 
 

Guarda estes versos que escrevi chorando, 
Como um alívio a minha saudade, 

Como um dever do meu amor; e quando 
Houver em ti um eco de saudade, 

Beija estes versos que escrevi chorando. 
{Machado de Assis} 

 
Momentos de Louvor 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
 

Leitura Bíblica:  Gênesis 18.1-10a {pg. 22} 
Colossenses1.1-14 {pg. 1554};  
Lucas 10.25-37 {pg. 1353} 

  
Mensagem 
Coro MW 

 
COMUNHÃO 

 

Convite à mesa 
 

Pois Jean-Cristophe não é um fim; é uma etapa. 
Ele não acaba. Sua própria morte não é senão 
um momento do ritmo, uma expiração do 
grande sopro eterno... Um dia renascerá para 
novos combates... É por esse lado que Jean-
Cristophe se tornará companheiro de novas 
gerações. Ainda que morra cem vezes renascerá 
sempre, combaterá sempre, pois ele é e será o 
irmão dos homens e das mulheres livres de todas 
as nações que lutam, sofrem e hão de vencer. 

{Romain Rolland} 

 
Pai Nosso e Partilha 
Canto Comunitário 
 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Deus mora na saudade... 
Ali onde o amor e a ausência se assentam. 

{Rubem Alves} 
 
Canto Comunitário 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 
Bênção Final e Tríplice Amém 

 


