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Domingo, 21de janeiro de 2018 
3º Domingo do Tempo Comum 

“Confiai nele, ó povo, em todo tempo; derramai perante ele o vosso coração; Deus é o nosso refúgio.” {Salmo 62.8} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 

 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
 

Quando não há nada mais a ser dito, silencia. 
Quando não há mais nada a ser feito,  
permitas apenas ser, apenas estar  
e fica na companhia do teu coração  
e este indicará o momento apropriado para agires. 
Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, 
enlaçando-te com os nós da intranquilidade,  
descansa e refaz tua energia. 
Não há pressa, a prioridade é  
que tu encontres novamente a tua essência para que 
tenhas presente em ti a alegria de ser e estar.(...) 
Confia e vai em teu caminho de paz. 
Nada é mais gratificante que ver alguém 
submergindo da escuridão apenas  
por haver acreditado na existência da luz. 
Ela sempre esteve presente... 
Era só abrir os olhos... 

{São Francisco de Assis} 
 

Canto: HE 137 “Louvai a Deus” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 62.5-12 {pg.790} 
 
Momentos de silêncio 
 

O silêncio é a porta que o nosso ouvido interior abre 
para se poder escutar a maravilhosa melodia da 

alma.Quando não dançamos apenas ao som do assobio 
dos outros é sinal de que estamos em sintonia conosco, 
em sintonia com a música suave que o nosso coração 
criou. Descobre esta melodia interior. Procura captar 
as notas do silêncio. Mantém-te atento a tudo o que 

desponta em ti. 
 

{Anselm Grün} 
 
Canto: HE 386 “Bondoso amigo” 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 57 “Um vaso novo” 
            Cancioneiro 26 “Ele é exaltado” 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas: Marcos 1.14-20 {pg.  1297}; 
                                  Jonas 3.1-5,10 {pg. 1206};  
                                  I Coríntios 7.29-31{pg.1505}. 
Mensagem   
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Tira-me a luz dos olhos – continuarei a ver-te 
Tapa-me os ouvidos – continuarei a ouvir-te 
E, mesmo sem pés, posso caminhar para ti 
E, mesmo sem boca, posso chamar por ti. 
Arranca-me os braços e tocar-te-ei com  

o meu coração como se fora com as mãos... 
Despedaça-me o coração – e o meu cérebro baterá 
E, mesmo que faças do meu cérebro uma fogueira, 

Continuarei a trazer-te no meu sangue... 
{Rainer Maria Rilke} 

 
Pai Nosso e Partilha  
 
Canto: Cancioneiro 42 “Amor por mim” 
            Cancioneiro 19 “Pai de amor” 
 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

A hora mais escura da noite  
é justamente aquela que nos permite  

ver melhor as estrelas. 
{Charles Beard} 

 
Canto: HE 183 “Plena consagração” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 

 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém 

 


