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Domingo, 17 de junho de 2018 
11º Domingo do Tempo Comum 

"O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano." {Salmo 92.12} 

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

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio  
 

Desde as montanhas inacessíveis,  
para além do deserto que nenhum pé humano 

calcou, até a extremidade do oceano desconhecido, 
sopra o espírito daquele que cria, incessantemente,  

e rejubila-se a cada átomo de pó vivificado 
graças à sua palavra! 

Oh, povo de Deus: busca incessantemente a taça 
espumejante do infinito, a vida embriagadora que 

enche o coração, e prova ainda hoje a gota de 
felicidade proporcionada pelo ser que produz  

todas as coisas em si e por si mesmo! 
 

{Adaptado de Goethe – Os sofrimentos do jovem Werther} 
 

 

Canto: HE 121 “Exaltai ao Senhor” 
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 92.1-4,12-15 {pg. 818} 
Solo 
Momentos de silêncio  

 

A oração de Jesus possui traços bem simples.  
É feita no oculto, sem grandes gestos nem 
palavras solenes, sem ficar na aparência, sem 
narcisismo e autoengano. Jesus põe-se diante de 
Deus, não diante dos outros. Quando orares, 
entra no teu quarto. É uma oração natural, sem 
técnicas especiais, brota da profundidade do seu 
ser. Não é repetição mágica de palavras. Não é 
preciso cansar os deuses com fórmulas. Basta 
apresentar-se a Deus como um filho necessitado. 

{José Antonio Pagola} 
 

Canto: HE 91 “Hora Bendita” (manhã) 
 
Momentos de Louvor (noite) 

Cancioneiro 88 “Orar é amar” 
Cancioneiro 60 “Momento novo” 

PROCLAMAÇÃO 
Leituras Bíblicas:  Marcos 4.26-34 {pg.1302};  
                                 II Coríntios 5.6-17 {pg. 1524};  
                                 Gênesis 3.8-15 {pg. 5}; 
                               Ezequiel 17.22-24 {pg. 1108}; 
                               1Samuel 15.34-16.13 {pg. 395};  
                               Salmo 20 {pg. 756}.            
Mensagem 
 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 
Tratemos os outros com a mesma paixão e 
compaixão com que desejamos ser tratados. 
Procuremos para os outros as mesmas 
 possibilidades que buscamos para nós mesmos. 
Ajudemos os outros a crescer,  
como queríamos ser ajudados nós mesmos. 
Em suma,  
se queremos segurança, demos segurança; 
se queremos vida, demos vida; 
se queremos oportunidades,  
providenciemos oportunidades. 
A medida que usarmos para os outros será a 
medida que o tempo usará para conosco. 

{Papa Francisco} 

 
Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro  52  “Consagração” 

        
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 

O que vale na vida não 
é o ponto de partida  
e sim a caminhada. 

Caminhando e semeando,  
no fim terás o que colher. 

{Cora Coralina} 

 
Canto: HE 319 “Companhia de Deus” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém 

 


