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Domingo, 05 de agosto de 2018 
17º Domingo do Tempo Comum 

“Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu.” {Sl 78.24} 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Coro MW “Pela graça e primor” 
 

Faze de nós, ó Deus, Amigo de todo mundo. 
Salva-nos de entristecer um coração 
Com uma palavra de raiva ou com um ódio secreto. 
Que não arranhemos o amor-próprio de ninguém 
Como nosso desprezo ou malícia. 
Ajuda-nos a alegrar, com nosso afeto, 
Aqueles que estão sofrendo; 
E a animar os questão abatidos, com a nossa esperança, 
E a fortalecer em todos 
O sentido do valor e da alegria da vida. 
Salva-nos do veneno mortal da arrogância de classe. 
Permite que possamos olhar todas as pessoas  
face a face, com olhos de um irmão. 
Se alguém necessitar de nós, 
Permite que o ajudemos sem relutância se for possível. 
E que possamos nos alegrar 
Porque temos em nós este dom 
De servir os nossos companheiros. 

{Walter Rauschebusch} 
 

Canto: HE 155 “Jesus manda luzir”  
 

 CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 78.23-29 {pg. 805} 
Solo/Coro “Habita em meu coração” 
Momentos de silêncio  
 

Senhor, ninguém vive tão à espera como tu! 
Na tua misericórdia esperaras por todos:  
pelos que têm o coração submerso  
no esquecimento mais fundo. 
Pelos que todos os dias rezam a ti: “Vem, Senhor” 
E por aqueles cuja oração é uma ferida silenciosa, 
um tormento ou uma revolta. 
É bom saber que esperas por todos. 
E que na imensidão compassiva da tua espera 
cada um pode reaprender  
o sentido verdadeiro da esperança. 

{José Tolentino Mendonça} 
 

Canto: HE 362 “Segurança do crente”  
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro 91 “Nunca pare de sonhar”  
Cancioneiro 30 “Adorador” 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas: João 6.24-35 {pg. 1396}; 
                               2 Samuel 11.26-12.13a {pg. 436};              
                               Êxodo 16.2-4,9-15 {pg. 97}; 
                               Salmo 51.1-12 {pg. 782}; 
                                 Efésios 4.1-16 {pg.1544}. 
Mensagem 
Coro MW “Guia-me na retidão” 

 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

 

Salvar-nos-emos se chegarmos a ser  
não mais poderosos, e sim mais solidários. 
Cresceremos não sendo cada vez maiores,  
e sim estando cada vez mais, próximos dos pequenos. 
Seremos felizes não tendo cada vez mais, 
e sim compartilhando cada vez melhor. 
Não nos salvaremos se continuarmos gritando cada um 
as suas próprias reivindicações e esquecendo 
as necessidades dos outros. 
Não seremos mais sensatos se não aprendermos a viver 
Mais em desacordo com o sistema de vida utilitarista, 
hedonista e insolidário que organizamos para nós. 
Precisamos atrever-nos a ouvir mais fielmente 
o evangelho de Jesus. 

{Antonio Pagola} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 37 “Palavra” 
             Cancioneiro 84 “Deus materno” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Santificado seja o teu Nome, não o meu. 
Santificado seja o teu Reino, não o meu. 
Seja feita a Tua vontade, não a minha. 

Dá-nos paz contigo,  
Paz com os homens, 

Paz conosco, 
E livra-nos do medo e da paralisia. 

Amém. 
{Dag Hammarskjöld} 

Canto: HE 498 “Despedida”  
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém 

 


