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 “Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me li-

vraste e não permitiste que os meus inimigos 

se regozijassem contra mim”. 

(Salmo 30.1) 
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Domingo, dia 21 de setembro de 2008 

25º Domingo Comum 
LITURGIA 

 

   . Prelúdio  

   . Solo: Lizette Pinhão 

Oração Pela Paz ( 1969) 

Senhor, Deus da Paz, 

Nós te bendizemos e te agradecemos, porque nos 

enviaste Jesus e fizeste dele o artesão de nossa sal-

vação, a fonte de toda paz, o laço de toda fraterni-

dade. 

Agradecemos pelos desejos, esforços e realizações 

que teu Espírito de Paz suscita em nossos dias, para 

substituir o ódio pelo  amor, a desconfiança pela  

compreensão, a indiferença pela solidariedade. 

Abre mais ainda nossos espíritos e nossos corações 

para as exigências concretas do amor para que 

sejamos cada vez mais artesãos da paz. (Paulo VI)     

    . Canto: “Com glória Coroai” HE 130 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Sl 105.1-6, 37-45 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

O Meio Divino 

Jesus, Salvador da atividade humana, a qual trou-

xeste uma razão para agir, Salvador da humana 

dor, a qual trouxeste um valor de vida; 

Sê a salvação da unidade humana, forçando-nos a 

abandonar as nossas mesquinharias e a nos aventu-

rar, apoiados em Ti, pelo oceano desconhecido da 

auto-doação.  

                                           (Teilhard de Chardin)   
Canto: “Um canto ao Senhor” HE 120 

 

MOMENTOS DE LOUVOR  ( Noite) 

    . Eurico e o violão 

 

 EDIFICAÇÃO  

   . Leituras bíblicas: Êx 16.2-15, Fp 1.21-30, Mt 

20.1-16. 

   . Mensagem  

 

COMUNHAO  

   . Convite à mesa 

Homens: “A vida humana em comum só se torna 

possível quando se reúne  uma maioria mais forte 

do que qualquer indivíduo isolado e que permanece 

unida contra todos os indivíduos isolados.  

Mulheres: O poder dessa comunidade é então esta-

belecido como direito; em oposição ao poder do 

indivíduo.  

Todos: Sua essência está no fato da comunidade 

restringir suas possibilidades de satisfação, en-

quanto o indivíduo isolado desconhece tais restri-

ções do seu prazer.” 

                                                     (Sigmund Freud) 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO  

   . Oferta Lírica  

Fizeste-me infinito, este é o Teu prazer. 

Vives esgotando esta taça frágil e enchendo-a  

de novo de vida fresca. Levaste por montes e vales 

 esta flauta pequena de caniço e nela sopraste 

melodias sempre novas.  

                                        ( R. Tagore) 

   . Canto: “Despedida” HE 498 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Benção Final  

   . Tríplice Amém. 

 
 


