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• ICI NA INTERNET • 
 

E-mail 
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Acesse nosso canal no Youtube  

 

 

Domingo, 01 de setembro de 2019 
22° Domingo do Tempo Comum   

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Cristo é tudo para nós!  

Se queres curar uma ferida, Ele é o médico;  

se estás a arder de febre, Ele é a fonte;  

se estás oprimido pela iniquidade, Ele é a justiça; 

se precisas de ajuda, Ele é a força;  

se temes a morte, Ele é a vida;  

se desejas o céu, Ele é o caminho;  

se estás nas trevas, Ele é a luz...  

Saboreai e vede como o Senhor é bom:  

bem-aventurado é o homem  

que nele depõe a sua esperança. 
{Santo Ambrósio} 

 
 

Canto: HE 420 “Ceifeiros do Senhor” (manhã) 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 112 {pg. 836} 

 
Momentos de silêncio 
 

Vamos, coragem!  

Foge um pouco de tuas ocupações.  

Esconde-te um instante  

do tumulto de teus pensamentos.  

Põe-te de parte dos cuidados que te absorvem  

e livra-te das preocupações que te afligem.  

Dá um pouco de tempo a Deus e repousa nele. 
{Santo Anselmo} 

 

Momentos de Louvor (noite) 
Cancioneiro 108  “Renovados de dia em dia” 

Cancioneiro 69  “Sobre as ondas do mar” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Provérbios 25.6-7 {pg. 896} 
 Hebreus 13.1-8,15-15 {pg. 1596} 
 Lucas 14.1-7,14 {pg. 1363} 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

No caminho do crer e não crer 
Vivo na dúvida do milagre 
Entre as brumas da uva e do vinho 
Sou eu quem destila o vinagre. 
 

Caminho no chão em busca do céu 
Num fogo e água que não tem fim 
 

Porque Não me esforço para acreditar em Deus 
Esforço-me para que Deus acredite em mim. 

{Sérgio Vaz} 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto:  Cancioneiro 31  “Perdão, Senhor” 
             Cancioneiro 102  “É tua graça” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Há um tempo em que é preciso 

 abandonar as roupas usadas,  

que já tem a forma do nosso corpo, 

 e esquecer os nossos caminhos, 

que nos levam sempre  

aos mesmos lugares. 
{Fernando Teixeira de Andrade} 

 

Canto: HE 183 “Plena consagração” 
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


