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Domingo, 06 de outubro de 2019 
27° Domingo do Tempo Comum – Mês da Reforma Protestante  

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

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, 
quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar... 
É hora do recomeço. 
Recomece a LUTAR. 
 
Quando, tudo for escuro e nada iluminar, 
quando tudo for incerto e você só duvidar... 
É hora do recomeço.  
Recomece a ACREDITAR. 
 
Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, 
quando não houver caminho nem um lugar pra chegar... 
É hora do recomeço.  
Recomece a CAMINHAR. 
 
Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, 
quando o peito for vazio, quando o abraço faltar... 
É hora do recomeço.  
Recomece a AMAR. 

{Bráulio Bessa} 

Canto:  

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo  37.1-9 {pg. 770} 

Momentos de silêncio 
 

Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, 
se tudo que for real for difícil suportar... 
É hora do recomeço. Recomece a SONHAR. 
 
É preciso de um final pra poder recomeçar, 
como é preciso cair pra poder se levantar. 
Nem sempre engatar a ré significa  voltar. 
 
Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, 
reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, 
reaprenda quando errar, rebole quando dançar, 
e se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, 
recupere sua fé e RECOMECE novamente. 

{Bráulio Bessa} 

 
Momentos de Louvor  

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica:  Habacuque 1.1-4, 2.1-14; {pg. 1217} 

                               II Timóteo 1.1-14; {pg.  1573} 

  Lucas 17.5-10 {pg. 1368} 

Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
Quando deres testemunho da tua fé, não te defendas 
a ti mesmo nem defendas teus interesses concretos, 
por sagrados que estes possam parecer. Faze como 
os pássaros do céu, que cantam e voam e não 
defendem nem sua música nem sua beleza. 
Quando dialogares com alguém, observa teu 
interlocutor como se tratasse de uma experiência 
reveladora, como se olhasses – ou deverias olhar – os 
lírios do campo. 
Bem-aventurado sejas quando mantiveres tuas 
convicções sem as apresentar como normas 
absolutas. 
Bem-aventurado sejas quando não te sentires auto-
suficiente enquanto estiveres dialogando. 
Bem-aventurado sejas quando confiares no outro 
porque confias em Mim. 

 {Paulo Cesar Botas} 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto:                 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Nem sempre um ponto final é um ponto final. 

 É possível, sempre, começar um novo parágrafo,  
por isso Se achar que precisa voltar, volte!  

Se perceber que precisa seguir, siga! 
 Se estiver tudo errado, comece novamente.  

Se estiver tudo certo, continue.  
Se sentir saudades, mate-a.  

Se perder um amor, não se perca!  
Se o achar, segure-o! 

{Fernando Pessoa} 

Canto:  
 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


