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Acesse nosso canal no Youtube 
 

 Domingo, 10 de novembro de 2019                       
32° Domingo do Tempo Comum   

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 

Coro MW "Se a Deus Suplicas"  
 

Além da Terra, além do Céu, 
no trampolim do sem-fim das estrelas, 
no rastro dos astros, 
na magnólia das nebulosas. 
Além, muito além do sistema solar, 
até onde alcançam o pensamento e o coração, 
vamos!  
vamos conjugar 
o verbo fundamental essencial, 
o verbo transcendente, acima das gramáticas 
e do medo e da moeda e da política, 
o verbo sempreamar, 
o verbo pluriamar, 
razão de ser e de viver. 

{Carlos Drummond de Andrade} 

 
Canto: HE 345 “Sempre Vencendo”  

 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 17.1-9 {pg. 752} 

Coro MW “Os que esperam no Senhor” 
Momentos de silêncio 

 

Você verá que é mesmo assim,  
que a história não tem fim,  
continua sempre que você 
responde 'sim' à sua imaginação. 
A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz 'não'... 

{Guilherme Arantes} 

 

Momentos de Louvor  

Cancioneiro 60 “Momento novo” 
Cancioneiro 90 “Deus da alegria” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Jó 19.23-27a {pg. 714}                                           
                           II Tessalonicenses 2.1-5,13-17 {pg.1565} 
                           Lucas 20.27-38 {pg. 1374} 
Mensagem 
Coro MW “Já triunfante reina” 
 

 COMUNHÃO  
 

Convite à mesa 
 

Me desculpem amigos, 
não tenho tempo a perder. 
Vivo e deixo quem quiser viver. 
Viver é correr perigo, 
a vida está por um triz. 
tenho tempo só pra ser feliz! 
Quem souber olhar em torno e ver 
com os olhos sábios de aprendiz, 
vai estar de bem com a vida, 
vai achar uma saída, 
vai um dia ser feliz. 

{Toquinho} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto:  Cancioneiro 23 “Canção da chegada”  
 Cancioneiro 110 “Canção da chegada” 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 

E a coisa mais divina 
Que há no mundo 

É viver cada segundo 
Como nunca mais... 

{Vinicius de Moraes} 

 

Canto: HE 498 “Despedida” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


