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Domingo, 28 de janeiro de 2018 
4º Domingo do Tempo Comum 

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; revelam prudência a todos os que o praticam. 
O seu louvor permanece para sempre”.{Salmo 111.10} 

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

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 

A partir de hoje, 
Olharei as coisas com amor e renascerei... 
Amarei o sol,pois aquece meu corpo... 
No entanto,amarei a chuva, 
pois purifica o meu espírito... 
Amarei a luz,pois me mostra o caminho... 
Amarei também a escuridão, 
pois me faz ver as estrelas... 
Receberei a felicidade, 
que engrandece meu coração, 
mas tolerarei a tristeza,pois abre minha alma... 
Receberei as recompensas 
pois elas me pertencem, 
mas também aceitarei de bom grado os 
obstáculos,pois eles são os meus desafios...  
A partir de hoje, 
Olharei as coisas com amor e renascerei... 

{Manuel Couto} 
 

Canto: HE 50 “Invocação da Trindade” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 111 {pg. 836} 
Momentos de silêncio 
 

Se não falas, 
Vou encher meu coração do Teu silêncio 

E guardá-lo comigo. 
E vou esperar imóvel, 

Como a noite, sentinela estrelada, 
Cabeça pacientemente inclinada. 

A manhã há de chegar com certeza 
E a sombra há de desvanecer-se. 

{Tagore} 
 
Canto: HE 272 “Segurança e paz”(2ª melodia) 
 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 14 “Espírito do Trino Deus” 
            Cancioneiro 27 “Vamos adorar a Deus” 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas:  Marcos 1.21-28 {pg. 1297}; 
 Deuteronômio 18.15-20 {pg. 272};  

 I Coríntios 8.1-13 {pg. 1507}. 
Mensagem   

 
COMUNHÃO 

 
Convite à mesa 
 

Ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo, 
nós o podemos chamar Deus. 

Crer em um Deus quer dizer entender  
a pergunta pelo sentido da vida. 
Crer em um Deus quer dizer  

que não bastam os fatos do mundo. 
Crer em um Deus significa ver 

que a vida tem um sentido. 
{Ludwig Wittgenstein} 

 
Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 105 “Em gratidão” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Em vez de serem apenas bons, 
esforcem-se para criar um estado  

de coisas que torne possível a bondade; 
Em vez de serem apenas livres,  

esforcem-se para criar um estado  
de coisas que liberte a todos! 

{Bertolt Brecht} 
 
Canto: HE 377  “Confiança em Cristo” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 

 
Tudo vem de Ti Senhor  

e do que é Teu To damos. Amém. 
 

Benção Final 
Tríplice Amém 

 


